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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 074/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora Mabyanne Mendonça Sá Arruda 

Martins, matrícula 12810, gestora judiciária do Centro Judiciário de Solução 

e Conflitos e Cidadania da Comarca de Alta Floresta, estará em usufruto 

de FÉRIAS no período de 25/12/2018 a 08/01/2019; CONSIDERANDO a 

necessidade de se designar servidor para substituir a gestora no 

respectivo período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora GEANE ROSSA MORELLO, técnica judiciária, 

matrícula 7141, para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania desta 

Comarca durante a ausência da titular, no período de 25/12/2018 a 

08/01/2019.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 09 de Novembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATA STEDILE DE MATOS (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ PACHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002612-60.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s) do reclamante: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS REQUERIDO: SOMAR 

SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME e outros (2) Vistos. Antes 

de apreciar a petição de acordo das partes, intime-se a parte autora para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, em quantas parcelas o débito 

remanescente foi parcelado, tendo em vista que no contrato a obrigação 

foi divida em 36 (trinta e seis) meses (id 14333048) e no acordo 

extrajudicial anteriormente pactuado em 60 (sessenta) parcelas (id 

14333039 - pág. 2), não dispondo as partes no novo acordo nenhuma 

disposição neste sentindo (id 16357413), limitando apenas as demais 

parcelas, para que assim o pedido de suspensão do feito até o 

cumprimento da obrigação possa ser analisado. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002314-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO HELENO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002314-68.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: TAINARA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: ELEANDRO 

HELENO DE SOUZA Vistos. Trata-se de Cumprimento de sentença de 

alimentos ajuizada por Danilo Oissa de Souza, representado por sua 

genitora Tainara Gonçalves Pereira, assistido(a) pela Defensoria Pública 

Estadual contra Eleandro Heleno de Souza, todos qualificados nos autos 

em epígrafe. Com a inicial vieram diversos documentos. Após o 

recebimento da inicial e procedida a citação do executado, o(a) exequente 

informou nos autos que a parte contrária efetuou o pagamento integral do 

débito, pedindo pela extinção do feito (id 16243012). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção do feito (id 

16339406). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da parte exequente de que o executado efetuou o 

pagamento integral do débito alimentar objurgado. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, 

II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação. Custas pela parte 

executada. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito 

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

e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119551 Nr: 7168-64.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Investimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Yoshi Koti - OAB:328.875, 

Rafael Barreto Bornhausen - OAB:226.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119548 Nr: 7165-12.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Investimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Luiz 

Yoshi Koti - OAB:328.875, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - 

OAB:15.685/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - OAB:42.277/PR, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, Rafael Barreto Bornhausen - 

OAB:226.799, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 7389-13.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: FVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdOV

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

Oliveira - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132228 Nr: 6355-03.2015.811.0007

 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: Adelia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Pro determinação superior procedo a intimação do advodado da parte 

requerida, do despacho que segue transcrito.

"Vistos.

Em que pese o pedido de desarquivamento dos autos com isenção de 

custas, nos termos da CNGC-MT o desarquivamento independente de 

recolhimento de custas apenas é possível quando a parte for beneficiária 

da Justiça Gratuita (art. 603).

Contudo, primando pela economia processual, CONDICIONO o 

desarquivamento ao recolhimento das custas, ficando desde logo deferido 

o pedido.

 Com a juntada da comprovação de recolhimento das custas, 

DESARQUIVE-SE e, em seguida, INTIME-SE o subscritor do pleito retro 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo acima mencionado, em nada sendo requerido, retorne o 

feito ao ARQUIVO."

ÀS PROVIDENCIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO DIAS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001432-43.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: FLAVIO NEVES COSTA REQUERIDO: ANESIO DIAS NUNES 

Vistos. No id 15103729 dos autos foi certificado o decurso “in albis” do 

prazo da citação do requerido por edital. Assim, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do CPC/15, antes de apreciar o pedido do autor de julgamento do 

feito (id 16057994), NOMEIO a Defensoria Pública como curadora especial 

do requerido, devendo a referida instituição ser intimada pessoalmente 

para apresentar manifestação, no prazo legal. Sobrevindo manifestação 

da Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

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

Processo Número: 1002316-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE RAIMUNDO DOS REIS (AUTOR(A))

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002316-38.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): TATIELE RAIMUNDO DOS REIS e outros RÉU: JONATAN 

APARECIDO DOS SANTOS Advogado(s) do reclamado: LEONARDO 

CESAR VOLPE NAVARRO Vistos. Trata-se de Ação Revisional de 

alimentos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Antony Rafael dos 

Santos, representado(a) por sua genitora Tatiele Raimundo dos Reis em 

desfavor de Jonatan Aparecido dos Santos, ambos qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram diversos documentos. Recebida a inicial, o 

pedido de tutela de urgência foi indeferido, tendo sido deferido apenas o 

benefício da gratuidade de justiça e após foi designada audiência de 

conciliação (id 14180691). Na audiência de conciliação, as partes 

compuseram amigavelmente acordando quanto os alimentos, nos 

seguintes termos: o requerido pagará a título de alimentos ao filho o 

percentual de 27,9% do salário mínimo vigente, hoje equivalente a R$ 

266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), sendo que o primeiro 

pagamento deverá ser feito em 10/09/2018 e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes, devendo o valor ser transferido para a conta 

bancária de titularidade da genitora do menor indiciada na audiência. As 

partes na audiência renunciaram ao prazo recursal (id 15112331). Instado 

a se manifestar, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao acordo 

firmado entre as partes por entender que o mesmo atende interesses do 

menor (id 15731173). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a concordância do Ministério 

Público com o acordo entabulado entre as parte, uma vez que preserva 

suficientemente os interesses do menor, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes 

(id 15112331), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação 

em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério 

Público. Ante a renúncia ao prazo recursal, ARQUIVE-SE imediatamente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003918-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, bem como da 

data da audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 

16h20, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. DECISÃO: “Desta feita, DEFIRO a tutela provisória e 

DETERMINO a retirada do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes (SERASA, Seproc, SPC, etc) em até 10 (dez) dias. No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, vislumbro que a 

requerente pleiteia com base no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor. Contudo, nos termos do §1º, do art. 373, do CPC, 

verificando o Magistrado que há excessiva dificuldade na produção de 

prova por uma das partes, o ônus da prova poderá ser redistribuído 

mediante decisão fundamentada, devendo-se oferecer à parte que 

recebeu tal encargo a oportunidade de dele se desincumbir. Consoante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 6 de 536



preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de ônus excessivo ou 

impossível, posto que não poderá ser cumprido por qualquer uma das 

partes. Verifico que os dispositivos mencionados bem se aplicam ao caso 

em análise, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso que a 

parte autora colija aos autos documentos que estejam em posse da parte 

requerida, referentes ao contrato em debate. Em sentido contrário, é dever 

da requerida a mantença dos aludidos documentos. Sendo assim, com 

lastro no §1º, do art. 373, do CPC, PROMOVO a distribuição dinâmica do 

ônus da prova, somente e especificamente quanto às provas que estejam 

em posse do requerido atinentes à relação de consumo ora guerreada 

(especialmente o contrato com nº 005010545040000), sendo seu ônus 

trazer a Juízo todos os documentos atinentes à contratação, incluindo-se 

eventuais formulários, comunicações (e-mail), documentos internos da 

empresa. Outrossim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 16h20, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se a parte requerida e 

intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono (art. 334, §3º, do 

CPC), devendo constar no mandado que compareçam no local, dia e hora 

acima indicados acompanhados de advogados e defensores públicos, 

respectivamente, consignando que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e 

será aplicada MULTA DE ATÉ 2% (DOIS PORCENTO) do valor da causa 

(§8º, art. 334). No mesmo mandado, INTIME-SE a parte requerida para que 

cumpra a tutela de urgência ora deferida. Restando infrutífera a 

conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do 

NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os fatos aduzidos na 

inicial, se não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei n.º 13.105/13. Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 5 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003655-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, bem como da 

data da audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 

13h, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h00, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca. CITE-SE a parte requerida, POR VIA POSTAL, e 

intime-se a parte requerente, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR (art. 

334, §3º, CPC), a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. Consigne-se 

em nos mandados destinados às partes que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para 

contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na 

inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DIAS DURVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

autora acerca do documento de ID 16195261.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004003-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA NEVES SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN MARK MCFARLAND (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, bem como da 

data da audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

15h, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial. 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. O presente feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

15h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, do NCPC). Cite-se o requerido, por via 

postal, e intime-se a requerente, pessoalmente, a fim de que compareçam 

à audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado ao Requerido deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos 

mandados destinados à Requerente e ao Requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação. Intimem-se. Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002582-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. T. D. A. (AUTOR(A))

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação dos advogados das partes acerca da sentença de ID 16365655, 

cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do que apresentado, 

reputa-se configurado o dever de indenizar. Com relação à dosimetria do 

valor devido à título de danos morais, ressalto a presença de parcos 

elementos para fundamentação, que toma-se como parâmetro a idade do 

requerente, a prolongada espera para o embarque em outro voo e a 

frustração e a angústia vivenciadas nestes lapso temporal, de modo que é 

proporcional e razoável a delimitação da indenização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, 

§2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e 

arquive-se. P. R. I."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114363 Nr: 2808-86.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, a 

manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de 

honorários do perito às fls. 109/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115676 Nr: 3973-71.2014.811.0007

 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: Marcus Suel Francisco da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

da médica perita de fls. 86, bem como indicar o endereço atual do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129692 Nr: 4969-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 10 dias acerca dos relatórios de fls. 

170/174 e 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140944 Nr: 3476-86.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Monteiro Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 23/11/2018, às 15h40, 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.: 63208 Nr: 2792-11.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bergo Lorençoni

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

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

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

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

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

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

 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, requerer o que 

entender de direito em face do trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 6831-70.2017.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GW, CRSW, DEdS, ANNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHNdS

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabriccio Petreli Tarosso - 

OAB:31.938/PR, Gerson Tarosso - OAB:24.017/PR, Isabella Tarsitano 

Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Rebeca Jorge do Amaral 

- OAB:86274/PR

 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 para providenciar o comparecimento dos guardiões para assinatura 

do termo de guarda compartilhada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001897-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001897-52.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SEBASTIAO MORAES Vistos. Trata-se de 
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ação de busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em face 

de SEBASTIAO MORAES, quanto ao veículo descrito na exordial. A 

petição inicial foi recebida (ID 10141533), porém antes de concretizada a 

citação, a parte autora noticiou que a parte ré efetuou o pagamento do 

valor devido e requereu a extinção do feito por perda superveniente do 

interesse processual (ID 14168400). Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Ao alegar o pagamento de acordo 

extrajudicial, a parte autora aduz que houve o reconhecimento jurídico o 

pedido pelo requerido, motivo pelo qual esse deve ser condenado ao 

pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerente. 

Todavia, não há qualquer comprovação nos autos acerca do acordo 

entabulado entre os envolvidos, estando impossibilitado o reconhecimento 

dos requerimentos efetuados na petição sob ID 14168400. Com efeito, não 

é clara a perda superveniente do objeto. Neste viés, para a devida a 

apreciação de tais requerimentos, intime-se a parte autora para que, em 

até 5 (cinco) dias, traga aos autos a cópia do termo de transação. Do 

contrário, ficará mantida a inviabilidade de acolhimento da extinção do feito 

nos moldes propostos, bem como a distribuições de encargos 

relacionados à aplicação do princípio da causalidade. Intime-se. Alta 

Floresta, 8 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003132-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003132-54.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLAUDINEI FERMINO Vistos. Para viabilizar a homologação da transação, 

intime-se a parte autora para que, em até 5 (cinco) dias, traga aos autos a 

cópia do termo de acordo devidamente assinado pelo requerido ou 

procurador dotado de poder específico para transigir. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 8 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122327 Nr: 790-58.2015.811.0007

 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: Tereza Rodrigues Dias

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49113 Nr: 1190-53.2007.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolas Silva Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca do decurso do prazo para a 

cônjuge do executado opor Embargos à execução e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59422 Nr: 3953-90.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Evangelista de Araujo - Espólio, Manoel 

Evangelista, Maria de Fátima Evangelista, Benedito Evangelista Filho, Jose 

Evangelista de Araujo, Lourdes Maria Evangelista de Carvalho, Luzia 

Evangelista Monteiro

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requereu a liberação dos valores depositados pela 

executada, referente à condenação, por meio de alvará judicial e informou 

seus dados bancários para proceder a devida transferência.

 Na sequência foram expedidos os respectivos alvarás cf. fls. 225/232.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o cumprimento da sentença, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123212 Nr: 1359-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

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

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

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

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fulcro nas disposições legais retro citadas, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido formulado na inicial para o fim de 

condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.408,70 (dois mil, 

quatrocentos e oito reais com setenta centavos), acrescido de correção 

monetária pelo INPC, desde a data da última atualização (03/05/2016) e 
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juros legais de 1% ao mês, estes contados da citação.Condeno a 

Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, levando-se em conta a natureza da causa e a revelia 

ocorrida nos autos, observados os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o transito em julgado, caso 

não seja pleiteado o cumprimento de sentença pela Autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 4057-48.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação, Estado de 

Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proferida por este d. Juízo aforada 

por CARLOS JOSÉ DO NASCIMENTO de Oliveira contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO.

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

capa dos autos.

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

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se pessoalmente, o 

representante da parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Apresentada impugnação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos 

à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, após, 

façam os autos CONCLUSOS.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96580 Nr: 5043-31.2011.811.0007

 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: João Monteiro Cavalcante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Acórdão, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122592 Nr: 964-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene da Conceição Cardoso

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

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

- OAB:, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl.120, em que a parte executada 

concorda com os cálculos apresentados pela exequente, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 112.

 INTIME-SE o causídico da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial dos 

honorários sucumbenciais (banco, agência, número da conta e CPF), bem 

como indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com 

o respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor, e ainda, no mesmo prazo, indique os dados 

bancários da parte autora.

 Após, EXPEÇA-SE a competente Requisição de Pequeno Valor.

Depositados os valores pertinentes, façam-se os autos conclusos para 

sentença.

 Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3224-30.2009.811.0007

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luca - Espólio, Claudecir Aparecida Luca 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alcalde, Verenice Cristina Davoli 

Alcalde, Werner Sheel, Norma Scheel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Raimundi Vieira - 

OAB:229274, Rita Guimarães Vieira Angeli - OAB:SP/89721, SILVAN 

ALVES DE LIMA - OAB:251116, Silvan Alves de Lima - OAB:SP 

251.116, Thiago Bonatto Longo - OAB:220148/SP, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:, Augusto Cesar de Carvalho Barcelos - OAB:11652/MT, Bruno 

Henrique da Rocha - OAB:230904/SP, Fábio Luíz de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Fernando Biral de Freitas - OAB:176019/SP, José 

Wilzen Macota - OAB:MT/ 7481, Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT, 

Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Paola de Oliveira Trevisan - OAB:MT/ 

7573, Quintiliano Teixeira de Oliveira - OAB:MT/ 12233-A, Renata 

Luciana Moraes - OAB:SP/ 128301

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 1546/1549. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente LUIS FELIPE 

LAMMEL e executado, VERENICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE e 

DOMINGOS ALCALDE, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 
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penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130110 Nr: 5194-55.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Freire da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos.

Tendo em vista a inércia do perito nomeado (fl. 81), destituo-o e, 

independentemente de compromisso, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na 

parte autora.

Cumpra-se as demais determinações à fl. 45, encaminhando à Sra. Perita 

cópia da inicial e de todos os documentos que a acompanharam.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67668 Nr: 631-91.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK Organização Contábil Ltda., D. K. Escala 

Organização Contábil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano dos Santos Cesar - 

OAB:14.428-B, Michele Azevedo Filho Cesar - OAB:16.239

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar 

acerca da oferta de penhora de fls.186/187.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99454 Nr: 919-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando-se o petitório de fls. 138/140, determino a remessa 

dos autos ao contador judicial, a fim de que realize os cálculos no período 

de 21.11.2011 a 31.08.2017, conforme expresso na sentença sob 

execução. Após, intimem-se as partes para manifestação e conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104756 Nr: 6603-71.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdS, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, pugnando o que lhe for de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109885 Nr: 5414-24.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liana Gorete Roque Sagin - 

OAB:10486/MT

 Vistos.

ACOLHO a manifestação de fls. 273/274, vez que entendo razoável o 

valor dos honorários fixados à fl. 255.

No ponto, atendendo à celeridade processual, DEIXO de determinar nova 

intimação da perita nomeada, vez que não fora realizada contraproposta 

por pelo peticionário de fls. 273/274. Por tais razões, destituo a expert e, 

independentemente de compromisso, NOMEIO em sua substituição o perito 

florestal RAFAEL PAGANOTTI BARROS – CREA N. 120427928-4, a ser 

localizado à Rua F 05, n. 17, Setor F, Casa 1, Alta Floresta/MT (fone: 

66.99216-4192.

CUMPRA-SE as demais determinações constantes à fl. 255.

CONSIGNO novamente que atente-se a Secretaria de Vara que os 

honorários periciais já foram fixados à fl. 255 e que não deverá expedir 

intimação dos peritos nomeados para apresentarem proposta de 

honorários, conforme expedido às fls. 256/257 e 268, para o fim de se 

evitar tumulto processual, observando-se ainda, que a intimação do 

segundo perito nomeado (ROGÉRIO ZÍLIO), somente deverá ocorrer após 

o aporte do parecer técnico do primeiro perito, conforme determinado no 

item “4” da decisão de fl. 255.

Outrossim, na ocasião do cumprimento do determinado no item “4” da 

decisão de fl. 255, deverá a Sra. Gestora de Vara diligenciar acerca do 

novo endereço do perito nomeado, tendo em vista a informação de fl. 

257/v, para fins de expedição do mandado.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93030 Nr: 1221-34.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda, Antonio Benedito Saravy 

de Brito, Otacília Dias de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Saraiva das Souza - 

OAB:8267-B, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que esta Magistrada não possui acesso ao 

sistema CNIB.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002480-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FLAVIA CRISTINA DA SILVA 
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EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor 

remanescente indicado pelo autor no ID num. 16153230. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002148-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ADAIR PORPERIO DOS SANTOS 01152733109 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002148-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ADAO ADAIR PORPERIO DOS 

SANTOS 01152733109 EXECUTADO: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - 

EPP Vistos. Tendo em vista a certidão de ID num. 14875124, INTIME-SE o 

executado acerca da penhora frutífera, constando que o devedor terá o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora, para 

oferecer impugnação (CPC, artigo 523, § 3º, artigo 1.005, § 5º da 

CNGC/MT e Enunciado nº 142 do FONAJE). Decorrido o prazo sem 

manifestação do executado, voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003139-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA REQUERIDO: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS 

LTDA - ME Vistos. Considerando a citação negativa da parte requerida 

conforme ID num. 15949329, defiro o pedido formulado pela parte autora e, 

por consequência, determino o cancelamento da audiência de conciliação 

agendada para o dia 13/11/2018. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

que o requerente apresente endereço atualizado do réu. Decorrido o 

prazo, independente de nova intimação, deve o autor manifestar nos 

autos, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Apresentado o endereço, designe-se nova data para sessão de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de novembro de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001307-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora do inteiro 

teor da juntada do ID Nº 16441709, bem como para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011152-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011152-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO DO PRADO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

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

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

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

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

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILEI MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001159-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALCILEI MOREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os documentos apresentado nos IDs nº 14658709, 

14658714 e 14658771 . Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DALLA RIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000421-13.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO SOARES DALLA 

RIVA EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002969-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORTOLETTO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002969-74.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO 

BORTOLETTO BALDO EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o processo, verifico que a decisão proferida pela Turma 

Julgadora foi bastante clara no sentido de que houve redução do valor 

condenatório (ID num. 15957946), estando os cálculos apresentados pela 

parte exequente em dissonância com o determinado, senão vejamos dos 

trechos abaixo transcritos da decisão: “Deve ser realinhado o valor 

indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade 

reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” “Após detido 

exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada 

merece ser mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e, do art. 24 

do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 

003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de 

danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, entendo razoável a sua 

redução para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) (...)” Vejo 

claramente que a parte dispositiva do referido acórdão houve um nítido 

erro material, uma vez que tanto na fundamentação quanto na ementa há 

referência à redução do valor condenatório, devendo, portanto, ter-se 

como parâmetro o disposto na ementa do julgado. Assim, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco dias), apresentar novo cálculo do 

débito a ser elaborado de acordo com o acórdão exarado pela Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003178-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003178-09.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: FRANCIELI APARECIDA RIBEIRO DA 

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

Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs 

ação de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir procedimento próprio delineado 

pelo CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido 

Códex. Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002126-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002126-12.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ROMILDO NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida (ids: 

15146886 e 15917655) e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta bancária para transferência do 

valor, conforme petição acostada no Id. num. 16019954. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Considerando que o pagamento foi feito voluntariamente, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente, independente do trânsito em julgado, desde que o patrono 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo quantia pendente de 

levantamento, bem como custas processuais pendentes de quitação, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 8 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000119-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000119-13.2018.8.11.0007 ALCEU AUGUSTO DE PEDRI JOAO 

FERREIRA DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 9 de novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004023-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TELMA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004023-41.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTONIA TELMA LEITE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer 

(Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela Específica” ajuizada por ANTÔNIA TELMA LEITE BARBOSA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, 

todos qualificados nos autos. Aduz a requerente estar aguardando o 

agendamento de consulta pelo SUS de especialista em Mastologia desde o 

dia 12 de fevereiro de 2018. A consulta foi marcada para o dia 23 de 

agosto de 2018, no entanto foi desmarcada. Que passados mais de nove 

meses desde que a consulta foi agendada, a Secretaria de Saúde do 

Município de Alta Floresta/MT permaneceu inerte e nunca marcou a 

consulta da autora. Desse feita, ajuizou a presente ação para que seja a 

autora submetida a consulta com médico mastologista, bem como que 

sejam fornecidos pelo SUS os exames que eventualmente possam ser 

pedidos, tais como mamografia, exame de pulsão da mama, entre outros. 

Instruiu a inicial (ID. 16417586) com documentos via Sistema PJE. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O pleito inicial fundamenta-se no direito à saúde, 

constitucionalmente garantido pelo art. 196 (CF), bem como no art. 2º da 

Lei Federal 8.080/90, o qual dispõe: “A saúde é um direito fundamenta do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.”. Com fulcro no art. 300 do CPC, requer como tutela 

antecipada que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT 

sejam condenados à obrigação de fornecerem à autora consulta com 

médico especialista em mastologia, bem como, todo o tratamento que se 

fizer necessário, sob pena de multa diária. Pois bem. No que se refere ao 

pedido de antecipação de tutela “inaudita altera pars”, insta delinear que 

de acordo com o CPC o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

deverá ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 

13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e 

tutelas de evidência, sendo que as primeiras pressupõem a existência de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., CPC), 

enquanto as últimas prescindem de tal análise, sendo cabíveis nos 

hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 311. Neste caso, ao menos 

em sede de cognição sumária, o perigo de dano e o risco ao resultado útil 

do processo são patentes. Sendo assim, o pedido de antecipação da 

tutela deve ser apreciado sob a égide da tutela de urgência, cujos 

requisitos restam dispostos no art. 300 do CPC, diante transcrito: “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.” Averígua-se o perigo de dano pela causa de 

pedir esposada na peça inicial, a qual se respalda em documentação 

nitidamente indica a necessidade de realização de consulta como médico 

especialista. Nesse sentido, o documento de ID. 16418033, atesta que a 

autora possui possível diagnóstico de nódulo mamário, além disso, restou 

demonstrado que a mesma já se encontra regulada para a realização da 

consulta pleiteada, todavia, até o presente momento não fora submetida a 

consulta médica necessária. Não obstante a existência de perigo de dano, 

a Lei 13.105/15 também pressupõe como requisito positivo para a 

concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito. Ainda que não 

seja exigível a plena convicção jurídica sobre o direito da Autora, há que 

se ter ao menos indícios desse direito, que serão apreciados antes da 

dilação probatória, ou seja, em sede de cognição sumária. No vertente 

caso, há probabilidade do direito alegado, eis que o documento coligido 

aos autos ratifica a imperiosidade da consulta médica pleiteada, sendo 

cediço e pacífico perante o ordenamento jurídico pátrio de que os entes 

públicos devem promover o direito à saúde. Ademais, o §2º do art. 300 do 

CPC preleciona que a tutela de urgência poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Uma vez que a Requerente 

pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars, aliado ao 

fato de esta demanda detém caráter de urgência, entendo por bem que a 

tutela de urgência seja concedida liminarmente, até mesmo porque 

presentes ambos os requisitos positivos para sua concessão. Posto isso, 

DEFIRO A LIMINAR para que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Alta Floresta/MT PROMOVAM, DE FORMA SOLIDÁRIA e 

INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS, no prazo de 30 (trinta) 

dias, todo o tratamento médico necessário e indispensável para o pronto 

estabelecimento da saúde da Autora, consistente, no fornecimento de 

consulta médica com médico especialista em mastologia, com a posterior 

realização dos exames necessários (mamografia, exame de pulsão de 

mama, entre outros), se necessário, na rede pública ou privada, em local a 

critério dos requeridos (podendo inclusive ser realizado fora do Estado de 

Mato Grosso), para o pronto restabelecimento da saúde da Parte Autora. 

Em caso de descumprimento da medida acima determinada, no período 

máximo de 30 (trinta) dias, incidirá, de forma solidária, multa diária no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, pelo período máximo de 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 497 do CPC, bem como bloqueio de valores, para 

o custeio da consulta médica na rede privada. Não sendo feito o 

atendimento em 05 (cinco) dias, INTIME-SE a Parte Autora, por meio de seu 

advogado, para apresentarem aos autos, pelo menos 03 (três) 

orçamentos, para o devido fornecimento de consulta para a paciente. 

Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, a parte demandada terá igual 

prazo para comprovar que a parte autora foi submetida ao tratamento 

médico de que necessita. Intimem-se da presente decisão, 

encaminhando-se cópia do relatório médico que acompanhou a inicial. 

EXPEÇA-SE MANDADO JUDICIAL. CITEM-SE os Requeridos para que 

apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias previsto no caput 

do art. 335, observando-se o disposto no inciso III, bem como a 

prerrogativa do art. 183, todos do CPC. Deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, em razão de entender que o 

presente feito não permite autocomposição. Por fim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentos 

idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada (seja por meio de 

declarações de imposto de renda, extratos bancários ou demais 

documentos que se considere pertinente), devendo, ainda esclarecer se 

possui filhos menores, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. EXPEÇA-SE MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. 

EXPEÇA-SE o necessário. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público 

Estadual. Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta/MT, 08 de novembro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002798-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rafaela Miranda (RÉU)

TEREZINHA DAS GRACAS MONTEIRO (RÉU)

EDRIAN DE TAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO OAB - MT20343/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002798-20.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA RÉU: TEREZINHA DAS GRACAS 

MONTEIRO, EDRIAN DE TAL, RAFAELA MIRANDA Vistos. 1- INDEFIRO a 

oitiva da testemunha Marta Benedito Benin Costa, tendo em vista que a Ré 

solicitou para ir ao banheiro, conforme acima se comunicou com a 

testemunha, fato que apesar de alegar que não falou sobre o processo, 

foi confirmado pela Ré a comunicação. Sendo assim, impossível ouvir a 

testemunha após comunicação, fora da presença das outras partes do 

processo, com a autora, após essa acompanhar a oitiva das testemunhas 

da parte autora e do corréu, pois possível seria direcionar o depoimento 

da testemunha. 2- INDEFIRO o pleito formulado pela parte autora no sentido 

de se intimar judicialmente a testemunha Agnaldo Ferreira, tendo em vista 

que a parte não cumpriu com o seu dever de, nos termos do artigo 455, 

§1º do CPC, intimar a testemunha por carta com aviso de recebimento, 

juntando com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data desta 

audiência cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, inércia que, nos termos do artigo 455, §3º do CPC, importa 

“desistência da inquirição da testemunha”. As hipóteses do §4º do artigo 

455 do mesmo diploma legal, invocadas pela parte autora, só cabem 

quando cumpridos os prazos do §1º do artigo 455 e, não para corrigir 

eventual intempestividade da parte, a qual gera preclusão da prova. 3- 

INDEFIRO, ainda, o pleito de realização de perícia formulado pela parte 

autora, vez que a mesma não especificou qual espécie de perícia quer, 

visto que falou em perícia grafotécnica, sem identificar na assinatura de 

quem, ou se é na digital do falecido, também usou a expressão, conforme 

gravado em áudio, “todo e qualquer meio de perícia”, e, após, ainda, 

solicitou a perícia para saber se o contrato é uma montagem e guarda 

relação com o contrato inicial. Dessa forma, impossível a esse Juízo 

apreciar o pedido de uma perícia cujo objeto não foi minimamente 

especificado pela parte A QUAL NÃO INDICOU NEM SE O TIPO DE PERÍCIA 

QUE QUER EXISTE. 4- Declaro encerrada a instrução, abro prazo para as 

partes apresentarem alegações finais, sendo primeiro para a Autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, após, com a juntada das alegações finais da 

autora, abra-se prazo de 15 (quinze) dias, comum para os réus, contado 

da intimação. 5- Por fim, vista ao Ministério Público Estadual para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, já que a parte autora é 

menor. 6- Após, voltem os autos conclusos para sentença. 7- Saem todos 

intimados. Cumpra-se. Alta Floresta, 5 de novembro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001988-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

WALTER MIOSSO (RÉU)

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001988-45.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS 

LTDA - ME, WALTER MIOSSO, ESTER ALVES DE SOUZA Vistos. INDEFIRO 

o pedido de ID. 16075167, vez que trata-se de diligência que compete à 

Parte Autora, devendo a mesma, realizar buscas no sentido de averiguar 

acerca da existência de inventário em decorrência da morte de Walter 

Miosso. Consigno que deverá a Exequente realizar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a retificação do polo passivo da demanda, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 07 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003343-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003343-90.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

VALDIR GOMES DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de procedimento 

de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e 

seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja 

memória de cálculo se encontra no ID 16184600, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o pagamento, intime-se 

a parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa e indicar bens passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo acima previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, 

desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 

2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 07 de 

novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003340-38.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

RUAN DOS SANTOS COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando a 

manifestação de fl. 233, com o que a parte exequente concordou com os 

cálculos apresentados pela Autarquia Federal, HOMOLOGO o cálculo de 

ID. 15937336. Portanto, EXPEÇA-SE o alvará conforme requerido ao ID. 

16170496. Desta feita, com fulcro no art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO, diante da plena satisfação da obrigação. 

Condeno a parte executada ao pagamento de custas, se houver. Sem 

honorários sucumbenciais, eis que houve o espontâneo cumprimento do 

débito. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

anotações de estilo. Arquive-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 07 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001971-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TOLFO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001971-09.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

TIAGO TOLFO PEREIRA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de procedimento 

de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e 

seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja 

memória de cálculo se encontra no ID 16186957, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o pagamento, intime-se 

a parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa e indicar bens passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo acima previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, 

desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 

2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 07 de 

novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001815-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001815-84.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: PEDRO DE 

OLIVEIRA ALVES JUNIOR Vistos. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal 

proposta pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT em 

desfavor de Pedro de Oliveira Alves Júnior, todos devidamente 

qualificados nos autos. Ao ID. 14638585 a Exequente peticionou 

informando que o débito foi quitado em sua integralidade, requerendo a 

extinção do feito, com julgamento de mérito. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Pois bem. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado 

com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINO a expedição de oficio ao CRI local, 

para baixar eventual restrição, caso tenha havido a formalização da 

penhora nos autos. Isento de custas. Quanto aos honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará conforme a exequente requer. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de estilo. Arquive-se. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Alta Floresta/MT, 07 de novembro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO:15 DIAS

 AUTOS N.º 7414-35.2015.811.0004-Id.206428

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA:INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários 

atuais e primitivos das matrícula nº 40.133, com área de 4.840,00ha, 

sendo eles: Reny Monteiro Jocamossi, RINALDO ADOLFO SAUTER, JULIO 

CEZAR DE MENEZES GONÇALVES.

FINALIDADE: de todo teôr da sentença abaixo transcrita

RESUMO DA INICIAL:DECISÃO/DESPACHO: 1. Trata-se de Pedido de 

Providências formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca 

de Barra do Garças, que encaminhou a matrícula de n° 40.133, para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que 

a matrícula supracitada é originária da transcrição n° 1.380, e esta possui 

como antecedente a transcrição de nº 1.233, que menciona ter sido aberta 

a partir do livro 31 DTC, que é um livro do antigo Departamento de Terras e 

Colonização de Mato Grosso, atual INTERMAT, sendo esta sua cadeia 

dominial. 3. Relata, que na primeira ficha da matrícula em seus R-01 e R-02 

foram as assinaturas apostas que não foram feitas de próprio punho, mas 

sim impressas juntamente com os registros levantando suspeita sobre os 

atos praticados. 4. Comunica que ao proceder a checagem dos atos 

inseridos na matrícula, observou que o número do protocolo 82.709 

inserido no R01, que individualizaria a apresentação da escritura pública 

de compra e venda que supostamente foi lavrada nas notas do cartório de 

General Carneiro, livro 01, fl. 06, na verdade trata-se do décimo ato 

praticado na matrícula 81, registro R10-81. 5. Por fim, ressalta que o 

protocolo de nº 89.113, que deveria ser a apresentação da escritura 

pública de compra e venda registrada no R02-40.133, quando na verdade 

no protocolo individualiza um mandado de notificação da R03-40.132, 

havendo discrepância entre os números de protocolos, os títulos 

apresentados e as matrículas. 6. Com a inicial vieram os documentos 

anexados à fls. 05/19. 7. Depois de solicitados, juntaram nos autos às fls. 

(29v/30, 32, 38/45, 54v/56, 60, 62/63, 68/69 e 73/77), documentos 

referentes aos registros e averbações das matrículas analisadas. 8. 

Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 23 e 78) pelo bloqueio da 

matrícula nº 40.133. 9. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É 

o relatório. 10. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às 

fls. 03/04, é necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, 

por conterem supostas irregularidades. 11. Matrícula n° 40.133 (fl. 05) A 

matrícula nº 40.133 refere-se ao registro de uma área de terras, situados 

no Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, com 

área de 4.840 ha, denominada "FAZENDA MARINGÁ", de propriedade 

primitiva de RENY MONTEIRO JOCAMOSSI, aberta em 20 de agosto de 

1993. Consta ser originária da transcrição n° 1.380(fls. 14/15). Nela 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 40.133. 12. A transcrição 

n.º 1380(fls. 14/15) diz ser originária da transcrição n.º 1.233(fls. 18) e 

nela consta averbação de venda para a transcrição 1.380. 13. As 

escrituras registradas no R-1 e R-2 não conferem (fls. 29 e 54 

respectivamente. 14. Ao analisar a matrícula n° 40.133 e toda a 

documentação acostada aos autos, constatam-se diversas 

irregularidades envolvendo a ilegitimidade dos documentos apresentados, 

o que põe em risco a higidez dos negócios jurídicos e a própria segurança 

jurídica dos registros públicos, conforme será demonstrado a seguir. 15. 

Verifica-se que o protocolo nº 82.709 e 89.113 contidos no R-01-40.133 e 

R-02-40.133 (fl. 05/V), divergem quanto às informações contidas no 

caderno de anotações da serventia (fl. 16/17). 16. Além disso, as 

informações, proprietário e número da matrícula, do título indicado no 

R-01-40.133 (fl. 05) divergem do contido no documento original (29v/30). 

17. Dessa forma, conclui-se que à matrícula nº 40.133, com área de 4.840 

ha, apresenta irregularidade no que se refere às escrituras registradas no 

ato de sua abertura, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 18. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 19. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 20. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula nº 40.133, com área 

de 4.840 ha, o que faço a título de juízo de segurança. 21. Expeça-se, 

mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para 

proceder à averbação de bloqueio da de nº 40.133, com área de 4.840 ha. 

22. Intimem-se. Cumpra-se. 23. Publique-se a decisão no DJE. 24. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 05 de novembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 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, Urânia Santos Barbosa, digitei.
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 Barra do Garças - MT, 9 de novembro de 2018.

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192075 Nr: 11743-27.2014.811.0004

 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: Licinha Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Considerando a petição do perito nomeado juntada à fl. 270, impulsiono o 

feito para que sejam intimadas as partes da perícia designada para o dia 

12 de dezembro de 2018, às 09:00 horas, a ocorrer na empresa 

requerida, concessionária Fiat Auto Norte, com endereço na Avenida 

Ministro João Alberto, n. 1.952, União, Barra do Garças/MT. Informa-se 

ainda que, fica solicitado pelo sr. perito a disponibilização do veículo, 

objeto da lide, para o dia e local da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 56-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Visão Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Considerando que a parte autora fora encontra pela última vez no 

endereço descrito à fl. 226 (Argarças/GO), impulsiono o feito para que 

seja intimada o autor, sob a diligência deste juízo, nos termos da certidão 

de fl. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285584 Nr: 10412-68.2018.811.0004

 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: Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 

18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159081 Nr: 11910-49.2011.811.0004

 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: Alderina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÊNIO SOLER DO AMARAL 

JÚNIOR - OAB:SP 172.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 42, EXPEÇA-SE, com urgência, ofício 

para o Setor Competente a fim de proceder à baixa do protesto efetivado 

no CPF: 721.354.091-20, vez que pertence a pessoa alheia aos autos.

 2. Outrossim, EFETIVE-SE o protesto no CPF correspondente à autora 

ALDERINA GONÇALVES DA SILVA.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86937 Nr: 935-36.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, 

Aristides Cavarsan Neto, Ana Paula de Araújo Rocha, Cristiano de Araújo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Iran Amaral - OAB:8547/DF, SANDRO 

PONTUAL BROTHERHOOD - OAB:28790

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 233/235, 

apresentados pelo exequente foram protocolados no prazo legal, motivo 

pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o executado, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166288 Nr: 8700-53.2012.811.0004

 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: Marisa Dutra Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO SAFRA S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281762 Nr: 8166-02.2018.811.0004

 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: CAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 37/48, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152351 Nr: 3087-86.2011.811.0004

 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: IGSF, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Intimação do patrono da parte exequente, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requerer o necessário para o impulsionamento do processo, pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152012 Nr: 2538-76.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nucíara Ana Caus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Causs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

impulsionameno do processo, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225839 Nr: 6379-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Aparecido de Almeida Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls.105/106, prazo CINCO dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252720 Nr: 8156-89.2017.811.0004

 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): Paulo Henrique Ribeiro Baumgratz, Olay Batista 

Aguiar Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217670 Nr: 1442-50.2016.811.0004

 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): Wanderson Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:MT 11.055

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 21/01/2019 Hora: 14:20/MT (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011003-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CLAIR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIFRIG ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 21/01/2019 Hora: 15:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal confirmando a sentença procedente nos autos, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012405-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

 

1- Em prefácio, convém registrar que o art. 79, do Estatuto Processualista 

Civil/2015 determina a aplicação de sanção de caráter civil, qual seja 

perdas e danos, para àqueles que litigarem entrajados da má-fé. Com 

efeito, tal condenação deverá ser realizada observando os limites 

tracejados pela legislação processual que determina o pagamento de multa 

superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa corrigido. Ainda cumpre 

ressaltar que o Código de Processo Civil c/c art. 52, caput, da Lei Federal 

9.099/1995 possibilita a cobrança de multa incorrida de má-fé ser 

promovida nos autos do próprio processo. 2- Nesta toada, examinando os 

elementos disponíveis nos autos em paralelo com o ordenamento jurídico 

pátrio, infiro que o executado perpetrou a conduta inserta no art. 80, inciso 

II, da legislação outrora citada, vez que apresentou o cheque, objeto da 

execução, juntamente, com pleito almejando a baixa da constrição de bem 

móvel realizada mediante o sistema eletrônico RenaJud. Conforme 

exteriorizações sob os ID 12041259 e 14941977 obteve-o através de 

terceiro e não por adimplir a dívida. Tal narrativo se tornou robusta quando 

intimado o executado para apresentar o cheque e este quedou-se inerte, 

deixando até mesmo de manifestar alegando o contrário. Desta forma, 

ante todo o exposto, APLICO multa em 01% (um) referente ao valor da 

causa em benefício do exequente, conforme orientação do referido 

Diploma Legal, exatamente no art. 96. 3- Por outro lado, observado os 

autos denota-se que fora utilizado o sistema eletrônico RenaJud, 

entrementes, embora tenha logrado êxito na busca de dois automóveis e 

sucedido a constrição judicial, segundo despacho sob o ID 7688110, não 

há se falar em satisfeita a execução, vez que o executado entrajado de 

astúcia utiliza-se de meios que o impossibilita de ser encontrado. 4- Nesta 

esteira, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente demonstrativo do valor atualizado da dívida ensejando a 

utilização do sistema eletrônico BacenJud mirando buscar valores 

disponíveis em contas bancárias no nome do executado, sob a 

consequência de efetuar-se a penhora em conformidade com a 

importância inserida na exordial. 5- Ultrapassado o prazo, façam-me os 

autos conclusos para a realização da penhora online. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000957-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIS MUNARETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimação do (a) (s) advogado (a) (s) da parte promovente que foi 

expedido o mandado de Penhora e demais atos e enviado para Central 

para devido cumprimento ,caso queira entrar em contato com Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO 

PASSIVO/REQUERIDO - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR, 

por meio de seu advogado, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos termos 

da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), 

referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012894-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA SOUSA NOBRE (EXECUTADO)

 

Intimação do (a) (s) advogado (a) (s) da parte promovente que foi 

expedido o mandado de Penhora e Demais atos e enviado para Central 

para devido cumprimento, caso queira procurar o Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA MOURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO COSTA MARTINS OAB - GO41515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO DELIBERALI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBES DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 187,40 (cento e 

oitenta e sete reais e quarenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 187,40 (cento e 

oitenta e sete reais e quarenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENY BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DO NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 
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que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERNANDES NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 187,40 (cento e 

oitenta e sete reais e quarenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011949-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada e de sua advogada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência do Ato Atentatório 

à Dignidade da Justiça), correspondente ao valor de R$ 200,00 (Duzentos 

reais), sob pena de aplicação do contido no art. 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011859-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011657-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DANTAS DE SOUSA (REQUERIDO)

HELLENA BARRETO COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR85332 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes requeridas, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)

(s), para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Hellena Barreto Comércio de Bolsas - Eireli, designada para o dia 

21/01/2019, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JOICY SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DANTAS DE SOUSA (REQUERIDO)

HELLENA BARRETO COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR85332 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Hellena Barreto Comércio de Bolsas - Eireli, designada para o dia 

21/01/2019, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro 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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 235269 Nr: 12923-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciez Alves Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato GRACIEZ 

ALVES VILAS BOAS, na pessoa da sua advogada Drª IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS para comparecer a audiência de recebimento de denúncia 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h15min (horário de Cuiabá-MT).Eu, 

______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277995 Nr: 6037-24.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Alvarenga dos Santos, Maxwell Lopes de 

Souza, Weider Rafael Cardoso Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Certifico e dou fé que procedo a intimação dos autores do fato SILAS 

ALVARENGA DOS SANTOS E MAXWELL LOPES DE SOUZA na pessoa de 

seu advogado Dr. JUNIOR CÉSAR C. DA SILVA para comparecer a 

audiência preliminar designada para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

16h15min (horário de Cuiabá-MT).Eu, ______ Marcenilda da Silva Faria, 

estagiária, quem digito e assino.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006331-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONICREI ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1006331-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: RONICREI ALEXANDRE DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando a exordial, verifica-se que consta dos 

pedidos o levantamento em favor dos herdeiros e meeira. Assim, intime-se 

a autora para, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial para retificação no polo ativo da relação processual, uma 

vez que o requerente não pode pleitear em nome próprio o direito alheio, 

sendo necessária a inclusão de Ireny da Silva Alexandre, Divino 

Alexandre da Silva e Gisele Alexandre Silva como parte do processo. A 

inércia da autora abrirá ensejo à extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 9 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001351-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001351-63.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ESTEFANIA TEODORA DE 

ALMEIDA RÉU: FRANCISCO MARCELINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução de alimentos proposta por J.H.A., representada por sua 

genitora Estefânia Teodoro de Almeida, em desfavor de Francisco 

Marcelino da Silva, sob o rito previsto no artigo 528 do Código de Processo 

Civil. Consta dos autos a informação de que houve a quitação total da 

dívida, com a apresentação do recibo correspondente a todo o período 

devido, incluído o mês de novembro (ID n. 19438235 e anexos). Deste 

modo, a revogação da prisão civil do executado em razão do débito 

alimentar cobrado nestes autos é medida que se impõe. Diante do exposto, 

REVOGO A PRISÃO CIVIL de Francisco Marcelino da Silva. SERVE O 
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PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Ademais, intime-se a parte autora para manifestar acerca da 

quitação do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cáceres, 9 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001351-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001351-63.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ESTEFANIA TEODORA DE 

ALMEIDA RÉU: FRANCISCO MARCELINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução de alimentos proposta por J.H.A., representada por sua 

genitora Estefânia Teodoro de Almeida, em desfavor de Francisco 

Marcelino da Silva, sob o rito previsto no artigo 528 do Código de Processo 

Civil. Consta dos autos a informação de que houve a quitação total da 

dívida, com a apresentação do recibo correspondente a todo o período 

devido, incluído o mês de novembro (ID n. 19438235 e anexos). Deste 

modo, a revogação da prisão civil do executado em razão do débito 

alimentar cobrado nestes autos é medida que se impõe. Diante do exposto, 

REVOGO A PRISÃO CIVIL de Francisco Marcelino da Silva. SERVE O 

PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Ademais, intime-se a parte autora para manifestar acerca da 

quitação do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cáceres, 9 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004867-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA HAYASHIDA (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: 

1004867-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SIDNEI HAYASHIDA 

INVENTARIADO: LUIZA HAYASHIDA Vistos etc. Trata-se de pedido de 

alvará judicial proposto pelo inventariante Sidnei Hayashida nos autos de 

inventário de Luiza Hayashida. Pretende o inventariante autorização 

judicial para outorga de alvará judicial para ratificação de escritura pública 

do imóvel devidamente matriculado sob o n.º R4-12.582, Livro 2, fls. 01F 

do RGI com 166ha6666m² alienado mediante escritura pública de compra e 

venda em favor de Sebastião Silva e Maria Jose Lemos Silva. Narra o 

inventariante, em síntese, que os adquirentes supramencionados 

realizaram a compra 80,3423% da área total de 166ha6.666m² de imóvel 

rural denominado “Fazenda Sol Nascente” pertencentes à “de cujus” Luiza 

Hayashida e seus herdeiros Cesar Hayashida, Sidnei Hayashida e 

Nylthemon Kunidi Hayashida e cônjuges e, posteriormente, a área 

remanescente de 19,6577% do referido imóvel de Martha Matsumi 

Hayashi, herdeira falecida, conforme escrituras públicas acostadas aos 

autos. Narra, ainda, que no momento do registro e averbação da escritura 

junto à matrícula do imóvel, a Tabeliã não o fez conforme nota devolutiva 

acostada aos autos em razão do herdeiro Cesar Hayashida apesar de ser 

divorciado, constou como casado com a pessoa de Valéria de Souza 

Hayashida. Relata que os compradores diligenciaram até o domicílio da 

ex-esposa do herdeiro Cesar Hayashida para anuência e ratificação da 

escritura pública, contudo, neste ínterim, sobreveio o falecimento de Luiza 

Hayashida, o que inviabilizou o ato de registro do imóvel, dependendo, 

assim, de autorização judicial para transmissão definitiva do referido bem. 

Salienta, por fim, que os adquirentes formalizaram notificação extrajudicial 

para obtenção do registro do imóvel para realização de suas atividades 

rurais, razão pela qual o inventariante requer a expedição do respectivo 

alvará. É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando detidamente os documentos 

carreados aos autos, verifica-se que os adquirentes efetuaram a compra 

do imóvel em comento por meio de escritura pública e que até a presente 

data não fora registrado em tempo ante situações supervenientes e 

alheias a sua vontade e que têm impossibilitado de usar, gozar e dispor da 

faculdade de proprietários, razão pela qual não há óbice quanto à tutela 

pretendida. Dessa maneira, a concessão de alvará judicial, no caso em 

tela, é medida cabível, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados aos autos. 

Sobre a matéria, já se decidiu: "(...) O Alvará judicial é um procedimento de 

jurisdição voluntária, em que se objetiva a expedição de um mandado 

judicial para determinar a prática de um ato, sendo, pois, um meio hábil 

para solucionar pequenas questões e, em muitos casos, para evitar o 

processo demorado. (...)." (TJMS - Quarta Turma Cível - Agravo n° 

2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: Exmo. Sr. Des. João Batista da 

Costa Marques). Diante do exposto, haja vista a documentação 

apresentada que demonstra DEFIRO o pedido (ID 14651299), autorizando 

o inventariante Sidnei Hayashida a ratificar a escritura pública de compra e 

venda do imóvel matriculado sob o n.º R4-12.582, Livro 2, fls. 01F do RGI 

local ante o falecimento de Luiza Hayashida, devendo o Cartório de 

Registros proceder com o devido registro em favor dos adquirentes. 

Ademais, intime-se o inventariante, via advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento no feito, conforme 

determinado (ID 9814842), devendo acostar aos autos as certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, comprovante de recolhimento do ITCD, plano de 

partilha, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará de 

autorização, sem prejuízo das demais exigências a ser feita pelo Cartório 

de Registro de Imóveis. Deverá ser prestadas contas no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da expedição do alvará. Expeça-se o competente 

Alvará de Judicial. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 9 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002266-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

CATARINA CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

ODINEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ODILEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TRINDADE CAMPOS (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: 

1002266-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LEONEL GOMES DE CAMPOS, 

ODINEI GOMES DE CAMPOS, CATARINA CAMPOS RONDON, ODILEI 

GOMES DE CAMPOS REQUERIDO: NAIR TRINDADE CAMPOS 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. Inicialmente, depreendem-se das 

informações prestadas pelos requerentes na exordial, que todos os 

herdeiros são maiores e capazes. Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior 

a 1.000 salários mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o 

arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de 

Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins 

de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se torne possível a 

sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, 
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comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas, bem como do imposto de 

renda. Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima 

mencionados, desde já nomeio como inventariante o Sr. Leonel Gomes de 

Campos, procedendo-se com a assinatura no termo. Posto isso, intime-se 

o inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”; c) 

documento pessoal e certidão de casamento da cônjuge Sueli Moreira dos 

Santos; d) plano de partilha amigável. Decorrido o prazo, à conclusão para 

homologação. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 9 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução da carta 

Id 11885122.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001772-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 15h30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 09 novembro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROSENDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001383-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de 

justiça Id 15171529.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de 

justiça Id 15944262.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007534-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUALTER DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

KETHILE ALENCAR BENITES (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos a fim de intimar o Requerente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para no prazo de 10 (dez) dias efetuar o preparo para o 

cumprimento da CP a ser expedida para a comarca de Cuiabá/MT, ou no 

mesmo prazo se manifestar se pretende diligenciar o seu cumprimento no 

Juízo Deprecado e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30(trinta) 

dias, o comprovante da distribuição da CP naquele Juízo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002287-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA FELISBINO (RÉU)

 

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, visando o cumprimento do Mandado de Citação/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, 09 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001576-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação de id: 13217438 foi apresentada 

no prazo legal. INTIMO a parte autora na pessoa de seu advogado para 

querendo apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres mt, 09 

de novembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153905 Nr: 1261-48.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REJANE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501-B/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B

 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS - VIA ATO ORDINATÓRIO

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

 1) - Compulsando os autos verifica-se que a parte autora/exequente 

manifestou no feito pugnando pelo início da fase de cumprimento de 

sentença (fls. 187/190).

2) – Considerando o teor da petição de cumprimento de sentença 

acostada ao feito, esta escrivania efetivará os atos ordinatórios 

pertinentes de impulso processual, consistentes em:

2.1) – RETIFICAR a capa dos autos e do Sistema de Informações 

Processuais – APOLO, fazendo constar como “Cumprimento de 

Sentença”;

 2.2) – IMPULSIONAR os autos, para intimar a parte requerida/executada, 

pessoalmente ou na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, 

no prazo de 15 dias, efetue o pagamento integral da dívida em execução, 

sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC). 

Ficando EXPRESSO no ato de intimação que transcorrido o prazo acima 

sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 dias, para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC);

2.3) - Outrossim tendo transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, será INTIMADA a parte exequente, na pessoa do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, pugnando o 

que entender de direito, promovendo o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento;

2.4) - Em caso de cumprimento espontâneo/pagamento da dívida, será 

EXPEDIDO o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora;

2.5) – Por fim, tendo ou não requerimentos formulados, será CERTIFICADO 

nos autos eventual inércia da parte autora/exequente e procedida à 

remessa do feito CONCLUSO a este r. Juízo, para apreciação ou 

arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184416 Nr: 4902-73.2015.811.0006

 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: LUCI CLAIRE GARCIA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, KAREN CRISTINA RUIVO GUEDES - OAB:199660/SP, 

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:9764 - A

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

APRESENTAR MEMORIAIS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o fito de que, no prazo de 10 dias, apresente memoriais.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 150238 Nr: 8971-56.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste no feito, 

promovendo o andamento do processo e requerendo o que entender de 

direito, tendo em vista que o prazo solicitado alhures via petição expirou 

(fls 179).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 4890-69.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos e requererem o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 10874-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFG&CLM, VFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, promovendo o andamento do processo e requerendo o que entender 

de direito, tendo em vista o decurso do prazo solicitado na petição retro 

(fls. 119).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 4033-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

nos autos, notadamente observando o teor da petição retro acostada ao 

feito pela parte requerida (fls. 328) requerendo o autor o que entender de 

direito, promovendo o andamento do processo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 6818 Nr: 422-48.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASSAFUMI MATSUSHITA, IRACEMA 

TOMICO MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que apesar de intimada 

pessoalmente a parte requerida quedou-se inerte em relação ao 

pagamento integral da dívida. Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, legalmente constituído, para manifestar-se e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169256 Nr: 5629-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA MARÇAL, MARCELO DA SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a Dfensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, nomeada como curador especial, apresentou 

contestação por negativa geral.Posto isso, nos termos do art. 152, VI do 

CPC, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, legalmente constituído, para manifestar-se e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22817 Nr: 3481-05.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HENRIQUE DA SILVA LARA, 

MARCOS VINICIUS DA SILVA LARA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR GILBERTO GONZALEZ - 

OAB:7337/MS, elbio gonzalez - OAB:5656, ÉSIO MELLO MONTEIRO - 

OAB:7308/MS, FLÁVIO PEREIRA ALVES - OAB:3.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, José 

Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes integrantes da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o intuito de que, no prazo 

comum de 15 dias, manifestem nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

 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: SONIA ELISABETE ERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

nos autos requerendo o que entender de direito acerca da documentação 

juntada ao feito advinda do Cartório de Registro de Imóveis (fls. 89/90) 

noticiando a impossibilidade de realizar o cumprimento da ordem judicial 

exarada nos autos em tela.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003939-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON CARNEIRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação para 

cumprimento de decisão e comparecimento em audiência a ser 

oportunamente expedido. Cáceres, 9 de novembro de 2018. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002518-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ZANATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (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, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 17 de Dezembro de 2018 

as 16h30min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 9 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001451-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001451-86.2016.8.11.0006 Valor da causa: $11,722.66 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Neftes de Carvalho, n 

489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MIRIAN ALVES OLIVEIRA Endereço: Rua Seis de 

Outubro, 906, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO 

SENTENÇA – PARTE AUTORA MANIFESTAR INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora da sentença, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste se possui interesse na execução, 

conforme apontado na sentença exarada (ID Num. 14224351). 

Cáceres/MT, 09 de novembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006232-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006232-83.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIZA DE FATIMA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Defiro a gratuidade da justiça. Antes de 

apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência, hei por bem 

possibilitar às partes a autocomposição. Caso não seja obtida a 

composição, será apreciado o pedido de tutela. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 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 no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante a publicação deste despacho no Diário da Justiça 

Eletrônico (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 09 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006115-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006115-92.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FABIO GOMES DE ARRUDA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Providencie a 

habilitação do Advogado da Embargada nos registros. Após, cite a 

Embargada via DJE, na pessoa de seu Procurador para impugnar/oferecer 

resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso para análise do pedido de efeito suspensivo. Caceres, 

09 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARDOSO MARTINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES (RÉU)

EUCLIDES TIAGO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006298-63.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RODRIGO CARDOSO MARTINELLI RÉU: SEBASTIANA LUIZA PEREIRA 

RODRIGUES, EUCLIDES TIAGO JUNIOR Vistos etc. Nos termos do art. 321 

do Código de Processo Civil, determino que o autor complemente a inicial 

nos seguintes termos: - Que demonstre o recolhimento das custas iniciais, 

pois não há na inicial requerimento de justiça gratuita; - Que esclareça o 
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exato valor da causa, pois em sua causa de pedir informa que o valor 

atualizado da dívida é de R$12.052,84, enquanto que atribuiu à causa o 

valor de R$9.000,00, devendo-se neste caso observar o disposto no art. 

292, I do Código de Processo Civil. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 09 de novembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006290-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA LEDUR (REQUERENTE)

MURILO CARLOS LEDUR PEREIRA (REQUERENTE)

C. H. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN ROCHA FILHO OAB - RO0002650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006290-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARISTELA LEDUR, MURILO CARLOS LEDUR PEREIRA, 

CARLOS HENRIQUE LEDUR PEREIRA REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL 

LTDA Vistos etc. Designo o dia 06 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas, 

para cumprimento do ato deprecado o qual consistirá na oitiva de 

testemunhas. Oficie-se ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal (ou 

sua representação local) requisitando o comparecimento do Agente PRF 

CLADISNEY BOTELHO DA SILVA. Fica atribuído ao Advogado da parte 

autora o dever de notificar a outra testemunha (DILOIR DOS SANTOS 

RODRIGUES JUNIOR) a fim de que compareça ao ato, nos termos do art. 

455 do CPC. Comunique-se o Juízo deprecante. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se as partes, via DJE. Cáceres/MT., 09 de Novembro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006300-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CLEIS GONCALVES (EXECUTADO)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006300-33.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GASPAR SCHMIDT EXECUTADO: MARCIO CLEIS 

GONCALVES, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE 

CACERES MT Vistos etc. 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para 

pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 

caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 

em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 

execução (art. 827, §2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de 

penhora e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo 

que verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, 

lavrando-se auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará 

bens do Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao 

requerer a substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar 

onde são encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e 

respectiva certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como 

abster-se de qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. 13. Defiro provisoriamente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Cáceres, 09 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006297-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

OUTROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ESTELA SILVA DE ARAUJO OAB - RO7487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOS SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006297-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: KARINA DOS SANTOS CARVALHO, MARIA CRISTINA DOS 

SANTOS, OUTROS REQUERIDO: WILLIAM DOS SANTOS CARVALHO 

Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. A 

fim de buscar a finalidade plena do ato, além de proceder a intimação do 

requerido, dê-se ciência também à Defensoria Pública, porquanto, pelo que 

se percebe das cópias em anexo à missiva, referido órgão encontra-se 

assistindo o réu na demanda de origem. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

09 de Novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006187-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONOR BASSITT FERREIRA (REQUERIDO)

MAURO ARANTES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO(A))

FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA OAB - MT5260/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006187-79.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. REQUERIDO: MAURO ARANTES 

FERREIRA, ELEONOR BASSITT FERREIRA Vistos, etc... Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

09 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006310-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006310-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JANE DE LIMA CARVALHO Vistos etc. Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime-se o Autor 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em 

dinheiro, (art. 700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cáceres/MT, 09 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006313-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

DAN MARUANI OAB - RS96656 (ADVOGADO(A))

RODOLFO ACCADROLLI NETO OAB - RS71787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006313-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Conforme art. 109, I da Constituição Federal a 

competência para processar e julgar a demanda ajuizada contra o INSS 

(entidade autárquica) é da Justiça Federal. Referida regra é excepcionada 

pelo §3° do mesmo artigo que dispõe o seguinte: § 3º Serão processadas 

e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 

Ocorre que Cáceres/MT também possui sede da Justiça Federal, razão 

pela qual não se vislumbra a hipótese de aplicação da competência 

residual à espécie, mas sim, a necessidade de observância da 

competência ordinária da questão. Ademais, outra questão que chama a 

atenção é o fato da autora ser domiciliada na Comarca de Porto 

Esperidião/MT o que à princípio também é circunstância suficiente a 

afastar a competência deste Juízo Cível Estadual para processar e julgar a 

demanda. Assim sendo, nos termos do art. 10° do CPC, anoto o prazo de 

02 dias para que a autora, através de seu Advogado, esclareça a razão 

jurídica que sustenta a distribuição desta ação neste Juízo. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 09 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006164-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351/O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006164-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E 

DISTRIBUICAO ECAD REQUERIDO: RADIO JORNAL DE CACERES LTDA 

Nos exatos termos do ato deprecado, nomeio o Contador ANTONIO 

CARLOS LEITE –CRC 6294-O RUA SEIS DE OUTUBRO 166, CÁCERES 

FONE 3223-2068 como Administrador - Depositário de 30 % do 

faturamento da empresa Devedora. Intime o Administrador nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de cinco dias. Vindo a 

informação, faculto às partes manifestarem, no mesmo prazo. Após, 

retorne concluso. Caceres., 9 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Sendo juntado novo documento, converto o julgamento em 

diligência e intimem as partes sobre a resposta apresentada pelo Banco 

Bradesco no id. Num. 13733978, em dez dias. Após, retorne concluso. 

Caceers, 21 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Sendo juntado novo documento, converto o julgamento em 

diligência e intimem as partes sobre a resposta apresentada pelo Banco 

Bradesco no id. Num. 13733978, em dez dias. Após, retorne concluso. 

Caceers, 21 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000547-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA MARIA BATISTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000547-66.2016.8.11.0006 Valor da causa: 

$18,548.21 ESPÉCIE: [CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]->CUMPRIMENTO 
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DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE 

PROVIDENCIA AZUL Endereço: sede à Praça Barão Branco, 131, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARILDA MARIA 

BATISTA Endereço: Rua Jaburu, n 159, Santa Izabel, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil 

c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação da parte autora para manifestar acerca da 

certidão (ID Num. 16441348), no prazo de 05 (cinco) dias. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT , 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 

aguardando devolução de "AR". Cáceres-MT, 9 de novembro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006324-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MAGALHAES VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006324-61.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ELIAS 

MENDES LEAL FILHO Endereço: AV. RIO BRANCO, 2360, CENTRO, 

CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 POLO PASSIVO: Nome: ADEMIR 

MAGALHAES VIANA Endereço: 02, 68, RES CRUZEIRO DO SUL, VILA 

IRENE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 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, visando 

o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação de Bens 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. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei. Cáceres-MT , 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006187-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONOR BASSITT FERREIRA (REQUERIDO)

MAURO ARANTES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO(A))

FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA OAB - MT5260/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006187-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: $368,072.63 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO JOHN DEERE S.A. Endereço: Avenida SOLEDADE, 550, 14° 

ANDAR, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 39519-999 POLO PASSIVO: Nome: 

MAURO ARANTES FERREIRA Endereço: RUA SUÉCIA, 42, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-340 Nome: ELEONOR BASSITT FERREIRA 

Endereço: SUECIA, 42, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-340 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, devendo o(a) nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), CPD (Central de Pagamento de 

Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ, 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. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 
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Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003244-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU FERREIRA ZUMBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003244-60.2016.8.11.0006 Valor da causa: $6,750.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ELISEU 

FERREIRA ZUMBA Endereço: Rua \Tancredo Neves, 1466, Vila Irene, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, - 

DE 7991 A 8343 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-375 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

das CUSTAS finais ID Num. 16384692. Cáceres-MT , 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155841 Nr: 3419-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGUELA FILHO, 

ARMANDO BARRIGUELLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do advogado do 

autor para indicar bens passiveis no prazo de 15 (quinze)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005461-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL DUTRA ATALA (AUTOR(A))

ESTELA CRISTINA RAMOS VIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (RÉU)

FRANCISCO MÁRCIO RAMOS VIGO (RÉU)

ESPÓLIO DE FAUSTINO VIGO COUCE (RÉU)

ANTONIO FLORES VIGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORES VIGO OAB - 003.782.751-00 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005461-08.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ARIEL DUTRA ATALA Endereço: rua pe cassemiro, 2261, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ESTELA CRISTINA RAMOS VIGO 

Endereço: RUA PE CASSEMIRO, 2261, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ESPÓLIO DE FAUSTINO VIGO COUCE 

Endereço: Praça Benjamim Constante, 05, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ANTONIO FLORES VIGO Endereço: Praça 

Benjamim Constante, 05, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: ANTONIO FLORES VIGO Endereço: Praça Benjamim Constante, 05, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: TANIA CATARINA 

RAMOS VIGO LACERDA Endereço: Rua Porto Carreiro, 553, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: FRANCISCO 

MÁRCIO RAMOS VIGO Endereço: Rua João de Castro, 48, Jd. São Luiz, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO E DE TERCEIROS INTERESSADOS, acima qualificado(a), 

bem como, os ausente e incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:ARIEL DUTRA ATALA, brasileiro, auxiliar 

administrativo, RG n. 735509 SSP/MT e CPF n. 496.172.731-87, sem 

endereço eletrônico (e-mail), e sua esposa ESTELA CRISTINA RAMOS 

VIGO ATALA, brasileira, do lar, RG n. 0938932-6 SSP/MT e CPF n. 

782.156.841-49, sem endereço eletrônico (e-mail), ambos residentes e 

domiciliados à Rua Pe. Cassemiro, 2261, Centro, nesta cidade de Cáceres, 

Estado de Mato Grosso, CEP 78200-000, por seu advogado legalmente 

constituído (Doc. 01), vem perante Vossa Excelência, nos termos do art. 

1.238 do Código Civil e ss. propor: em face de ESPÓLIO DE FAUSTINO 

VIGO COUCE, falecido em 18 de fevereiro de 1980, sem endereço 

eletrônico conhecido (e-mail), neste ato representado por seu bastante 
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inventariante, o sr. ANTÔNIO FLORES VIGO, brasileiro, aposentado, 

inscrito no RG nº 24378057 SSP/SP e do CPF nº 003.782.751-00, 

residente e domiciliado(a) na Praça Benjamim Constante, 05, Cavalhada, 

cidade de Cáceres, Estado de Mato - Grosso, CEP 78200-000; ANTÔNIO 

FLORES VIGO, brasileiro, aposentado, inscrito no RG nº 24378057 SSP/SP 

e do CPF nº 003.782.751-00, sem endereço eletrônico conhecido (e-mail), 

residente e domiciliado(a) na Praça Benjamim Constante, 05, Cavalhada, 

cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, CEP 78200-000; TÂNIA 

CATARINA RAMOS VIGO LACERDA, brasileira, separada judicialmente, 

inscrita no CPF n. 858.337.031-15, sem endereço eletrônico conhecido 

(e-mail), residente e domiciliada na Rua Porto Carreiro, 553, Centro, nesta 

cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, CEP 78200-000; FRANCISCO 

MÁRCIO RAMOS VIGO, brasileiro, documentação ignorada, sem endereço 

eletrônico conhecido (e-mail), residente e domiciliado à Rua João de 

Castro, 48, Jd. São Luiz, nesta cidade de Cáceres, Estado de Mato 

Grosso, CEP 78200-000, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. I 

– PRELIMINARMENTE a) Quanto à audiência de conciliação (CPC, art.319, 

inciso VII); Os REQUERENTES optam pela realização de audiência 

conciliatória em relação aos REQUERIDOS, razão pela qual, requer a 

citação destes requeridos, por carta (CPC, art. 247, caput) para 

comparecerem à audiência, designada para essa finalidade (CPC, art. 334, 

caput c/c § 5º). b) Benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, caput); Os 

autores não possuem condições de arcarem com as despesas do 

processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para 

pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das 

custas iniciais. Conforme faz prova o holerite do REQUERENTE, este 

recebe a título de salário o valor menor de 03 (três) salários mínimos 

nacionais, o que lhes confere o direito perseguido1. Destarte, os 

requerentes formulam pleito de gratuidade da justiça, sob a égide do art. 

98 e seguintes do CPC. II - DOS FATOS Os REQUERENTES são 

possuidores de parte ideal do referido imóvel sito à Rua São Jorge, 12, 

Cavalhada, nesta cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com 

Registro de Matrícula n. 28.266, Livro n. 2-T-1, fls. 193, desde novembro 

de 2002, utilizando a posse exclusiva do imóvel sem oposição de 

quaisquer pessoas. Há de se observar que tal imóvel em posse mansa e 

pacífica dos REQUERENTES é parte ideal e residual que perfaz-se em 

1.044,74 m2 (um mil, quarenta e quatro metros e setenta e quatro 

centímetros quadrados), conforme mapa em anexo, contendo neste 

terreno um prédio residencial ao qual estes sempre fizeram manutenção, 

reformas e utilizaram-se com animus domini por mais de 15 (quinze) anos. 

As demais partes do referido imóvel estão em uso por título de 

propriedade e/ou mesmo cessão de direitos. Eis a identificação limítrofe da 

parte ideal do imóvel usucapindo: Partida em 01 ao ponto 02 com azimute 

297º15”19’, distando 23 (vinte e três) metros; Partindo de 02 ao ponto 03 

com azimute 27º15”19’, distando 45,42 (quarenta e cinco metros e 

quarenta e dois centímetros); Partindo de 03 ao ponto 04 com azimute 

117ª15”19’, distando 23 (vinte e três) metros; e finalmente partindo de 04 

ao ponto 01 com azimute 207º15”19’, distando 45,42 (quarenta e cinco 

metros e quarenta e dois centímetros) – vide mapa. Tal imóvel sempre 

esteve, neste período aquisitivo prescricional, sob posse mansa e 

exclusiva dos autores, sem que mais ninguém o tivesse feito oposição. 

Ademais, prova-se pelos documentos em anexo, bem como pelas 

testemunhas arroladas, que estes usufruíram de seus frutos única e 

exclusivamente. Ainda, há que se esclarecer que a SEGUNDA 

REQUERENTE é herdeira do ESPÓLIO DE FAUSTINO VIGO COUCE, ora 

PRIMEIRO REQUERIDO, posto que este era seu avô paterno (doc. anexo). 

E que tal imóvel encontra-se arrolado como bem a ser partilhado2. 

Contudo, conforme se demonstrará, mesmo em sendo a SEGUNDA 

REQUERENTE herdeira do ESPÓLIO REQUERIDO e, mesmo havendo 

processo de inventário ao qual recairia partilha, o Superior Tribunal de 

Justiça 2 Processo n. 262-32.2012.811.0006 – id 142473, que corre na 1ª 

Vara Civil da Comarca de Cáceres-MT; assentou que havendo posse 

exclusiva do herdeiro sobre o bem usucapido e configurada os demais 

requisitos é possível juridicamente o pedido de usucapíão. Assim, vem os 

ora REQUERENTES arcando com as despesas e cuidado do imóvel com 

animus domini deste 2002, o que o legitima a buscar no Judiciário a 

prescrição aquisitiva do imóvel em comento para que seja declarado como 

possuidor proprietário na presente ação de usucapião. É o que basta 

relatar. III - DOS DIREITOS Quanto à usucapião extraordinária, preceitua o 

Código Civil, em seu artigo 1.238, Assim, estando os REQUERENTES na 

posse do citado imóvel a 15 (quinze) anos sem interrupção nem oposição 

de quem quer que seja ou nele realizando obras ou serviço de caráter 

produtivo, o prazo da prescrição aquisitiva reduz-se para 10 anos. Por 

oportuno, traz-se à colação o ensinamento da ilustre professora Maria 

Helena Diniz3, ao referir-se à usucapião, da Usucapião basta aos 

REQUERENTES a prova da posse contínua, incontestada e o animus 

domini, Ressalte-se que com o novo instituto da usucapião extraordinária, 

Os REQUERENTE locaram o referido imóvel a alguns locatários, mas sem 

isso perder a posse (indireta) do imóvel – requisito indispensável para o 

pleito jurídico buscado. Ou, seja, mesmo que em parte do período do prazo 

usucapiendo do imóvel em questão os REQUERENTES locaram o imóvel em 

questão não perdeu-se a característica de possuidores. Anote-se que 

não precisou, porém, se necessário, certamente teria exercido seu direito 

de rei vindicatio e, até, do jus disponendi. Assim, a nova perspectiva 

assumida pelo Código Civil acerca do sentido social da propriedade, traz a 

usucapião como instrumento originário mais eficaz para atribuir moradia ou 

dinamizar a utilização da terra, aliado a orientação da Constituição de 

1988, que realça o princípio e alberga modalidades mais simplificadas do 

instituto. Desta forma, além dos requisitos constantes do artigo 1.238 do 

Código Civil, há que se levar em consideração o caráter social da 

usucapião, conforme preceitua o eminente Silvio de Salvo Venosa6, Sob 

essa ótica, tem-se, assim, que é possível à SEGUNDA REQUERENTE 

pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seus irmãos 

e tio – os outros herdeiros/condôminos, desde que, 

obviamente,observados os requisitos para a configuração da usucapião 

extraordinária, previstos IV - DOS CONFRONTANTES NORTE: José 

Donizete Cassiano, inscrito no CPF n. 143.238.771-53, RG n. 0617400 

SSP/MT, residente à Av. São Luiz, 953 (ao lado da Drogaria São Luiz), 

Bairro São Luiz, nesta cidade de Cáceres-MT; NORTE: José Marcelo 

Pontes, documentação ignorada, residente à Rua São Pedro, 166, Bairro 

Cavalhada, nesta cidade de Cáceres-MT; LESTE: Ismar Leandro dos 

Santos, documentação ignorada, sito à Rua São Jorge, 385, Bairro 

Cavalhada, nesta cidade de Cáceres-MT; CACERES-MT OESTE: Antônio 

Flores Vigo (herdeiro), brasileiro, aposentado, inscrito no RG nº 24378057 

SSP/SP e do CPF nº 003.782.751-00, residente e domiciliado(a) na Praça 

Benjamim Constante, 05, Cavalhada, cidade de Cáceres, Estado de Mato 

Grosso; LESTE: Rua São Jorge; V - DOS PEDIDOS Ante o exposto, pede 

seja julgada procedente a presente ação, concedendo aos autores o 

domínio útil do imóvel em questão. Para tanto requer: a) Seja deferida a 

justiça gratuita; b) Seja designada audiência de conciliação, nos termos do 

art. 319, VII do NCPC; c) Que seja citado os REQUERIDOS, VIA 

CORREIOS/AR; d) A citação dos possíveis terceiros interessados, , para 

responder a presente ação se quiserem, VIA EDITAL. CACERES-MT e) 

Que sejam citados todos os confinantes, conforme as especificações já 

citadas, nos termos do art. 246, § 3º do NCPC, VIA CORREIOS/AR (art. 

247 do NCPC). f) Que sejam intimados, por via postal, os representantes 

da Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios para que manifestem eventuais interesses na causa, nos 

termos do art. 216-A, § 3º da LRP. g) Que a sentença seja transcrita no 

registro de imóveis, mediante mandado, por constituir esta, título hábil para 

o respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis; h) O 

julgamento in totum procedente da presente demanda, condenando os 

demandados nas custas e sucumbência de estilo. Pretende o Autor provar 

suas argumentações fáticas, documentalmente, apresentando desde já os 

documentos acostados à peça exordial, protestando pela produção das 

demais provas que eventualmente se fizerem necessárias no curso da 

lide, em especial pelo depoimento da REQUERIDA. Dá à causa o valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nestes termos, Pede Deferimento. 

CACERES-MT Cáceres-MT, 17 de setembro de 2018. Kleber Souza Silva 

OAB-MT nº 8002. DECISÃO: Defiro provisoriamente os benefícios da 

justiça gratuita. 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 
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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).Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. 

Intime-se.Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA, digitei. Cáceres, 9 de novembro de 2018. Solange Biscaro Marques 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002694-65.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARIA LUIZA VILA RAMOS DE 

FARO Vistos etc. Em relação ao pedido de reconsideração contido no id. 

16037090 deve-se ponderar que no tocante a informação de que a 

decisão proferida no id. 15917469 ficou ilegível à parte, tal assertiva não 

deve prosperar pois não há provas neste sentido, este Juízo ao realizar o 

download do processo pôde ter acesso legível à íntegra do processo, 

bem como deve-se pontuar que na eventualidade de qualquer dificuldade 

de acesso ao processo há suporte técnico disponível via telefone às 

partes para auxiliar e resolver qualquer problema de acesso ao sistema. 

Quanto a reconsideração da determinação de penhora de 30% dos 

vencimentos da executada, devo ponderar que tal é a posição 

consolidada neste Juízo, devidamente fundamentada em orientações 

jurisprudenciais, pelo que não há que se falar em sua alteração, salvo 

determinação em sentido diverso emanado da segunda instância. Por fim, 

atento aos holerites da executada apresentados no id. 16037421 e dada a 

omissão na decisão (id. 15917469) no tocante ao parâmetro dos 

descontos (se sobre o rendimento bruto ou líquido da renda da 

executada), bem como amparando-me ainda no fundamento da dignidade 

da pessoa humana (art. 1°, inciso III da CRFB/88), hei por bem definir que o 

desconto de 30% sobre os vencimentos da executada devam incidir em 

sua parte líquida/residual. Tal medida é necessária, pois se observado o 

parâmetro inverso (vencimento bruto), dados os divertos descontos já 

averbados em sua folha de pagamento, remanescerá parcela ínfima de 

seus rendimentos para a sua subsistência. Sendo esta a convicção do 

Juízo, expeça-se ofício ao órgão pagador dos vencimentos da executada, 

a fim de que aquele promova o desconto já determinado neste processo 

(30%) e depósito em conta vinculada ao Juízo, sobre o saldo líquido dos 

vencimentos da executada. Não obstante, intimo a parte exequente para 

que manifeste e requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias, 

visando novas diligências no sentido de encontrar bens à penhora. No 

mesmo prazo, tanto credor quanto devedora deverão se posicionar 

quanto eventual interesse em transigir. Intimem-se as partes, via DJE. 

Cumpra-se com urgência. Cáceres/MT., 09 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER - DPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002785-58.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE MESSIAS RÉU: SEGURADORA LÍDER - DPVAT Vistos, etc... José 

Messias, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação 

de cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando, em síntese, ter sido vítima 

de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou 

invalidez de natureza permanente. Em razão disso, requer a procedência 

da ação para que seja condenada a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. Juntou os documentos (id. 3702720 a id. 3702754). Após 

julgamento de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, o Egrégio Tribunal de Justiça decidiu pela 

competência deste Juízo para julgamento do feito (id. 5791574). A inicial 
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foi indeferida e o feito julgado extinto sem resolução do mérito pelos 

fundamentos expostos na sentença de id. 8185682, contudo, foi provido 

recurso de apelação interposto pela parte Autora, anulando a sentença e 

determinando o processamento do feito (id. 11986158). A inicial foi 

recebida e os autos foram remetidos ao CEJUSC para realização de 

audiência concentrada. Tentada a composição, as partes não chegaram a 

um acordo (id. 14311619). O Autor foi submetido a avaliação médica cujo 

laudo pericial foi acostado no id. 14311482. A Requerida apresentou 

defesa no id. 14424575, requerendo a extinção da ação por inexistência 

de interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, requereu a improcedência da demanda, alegando ausência de 

nexo causal, sob o argumento de não existirem provas de que o dano é 

derivado de acidente de trânsito com veículo automotor. Afirma que o 

Boletim de Ocorrência não pode ser utilizado como prova, uma vez que foi 

elaborado de forma unilateral, tendo em vista a ausência de juntada de 

laudo do IML. Impugnação à contestação no id. 15148329. Intimadas a se 

manifestarem quanto ao laudo pericial de id 14311482, o Autor apresentou 

manifestação no id. 15752299, concordando com a avaliação médica. Já a 

Requerida se manifestou no id. 16062449, não se opondo aos termos do 

laudo pericial. Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Refuto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela Ré, 

tendo em vista que a matéria alegada já foi analisada nestes autos pelo 

Tribunal de Justiça, que entendeu possível o ingresso da demanda sem o 

esgotamento da via administrativa. Assim, passo a análise do mérito. 

Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta 

por José Messias em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, bem como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial 

que incapacite a vítima para o trabalho No caso em apreço, é inconteste 

que o Autor foi vítima de acidente de trânsito como demonstram e 

documentos médicos – hospitalares de ids. 3702728, 3702734, 3702734, 

3702740, 3702740, que indicam o atendimento médico do autor na mesma 

data do acidente e dias posteriores ao o fato, narrando sobre o acidente 

sofrido e escoriações/fraturas. Não obstante, a própria avaliação médica 

realizada indica que as lesões do Autor são decorrentes de acidente de 

trânsito com veículo automotor. Deste modo, restou evidenciado o nexo de 

causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima – Autor, 

porquanto, não prospera a alegação da Ré de que não teria sido 

comprovado o nexo de causalidade. Não obstante, também restou 

comprovada a invalidez parcial permanente sofrida pelo Autor conforme 

aponta a perícia médica realizada. Explico. Conforme se extrai dos autos o 

Autor foi submetido à avaliação médica conduzida pelos médicos Dr. 

Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. Otávio J. de Paula Jr. (CRM/MT 

4246), cujo laudo foi acostado no id.14311482, atestando a existência de 

invalidez parcial permanente. Referido laudo constatou que as fraturas do 

Autor culminaram em invalidez permanente parcial incompleta com perda 

funcional da mobilidade do ombro e tornozelo, com repercussão de 25% 

(vinte e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento) respectivamente. 

Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, vislumbro 

que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a existência de 

lesão, bem como a sua extensão. No caso, a avaliação foi realizada por 

profissionais capacitados, inexistindo qualquer fato que desabone a 

perícia realizada. Deste modo, não vigora a defesa da parte Ré quanto a 

ausência de prova da invalidez permanente, tendo em vista que o laudo 

médico foi suficientemente esclarecedor, e aliado à prova documental, 

demonstrou a existência da invalidez alegada, bem como sua extensão, 

sendo devida a indenização do seguro obrigatório. Resta, portanto, a 

quantificação do quantum da indenização. Assim sendo, cabe salientar 

que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe 

que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 

2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 

no caso de invalidez permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o 

inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a 

esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial No caso em 

apreço, os segmentos anatômicos a serem utilizados para o cálculo do 

valor da indenização, são especificados pela tabela anexa à Lei como: 

“Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar” e “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo”. Com relação ao ombro, como no caso houve dano parcial 

incompleto de natureza média com repercussão de 25% (vinte cinco por 

cento), o valor indenizatório a que faz jus o Autor é de R$843, 75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

considerando o seguinte cálculo: 13.500- 25%=3375/100=33,75x 25% = 

R$843,75. Já com relação ao tornozelo, considerando que o Autor foi 

acometido por invalidez de natureza média com repercussão de 50%, 

deve ser indenizado no valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais) (13500-25%=3375/100= 33,75 x 50). Assim, levando em 

consideração os danos sofridos pelo Autor, tem-se que o quantum 

indenizatório devido perfaz a somatória de R$2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida 

ao pagamento de indenização ao Autor no valor de R$2.531, 25 (cinco mil 

e quatrocentos reais), corrigidos desde a data do evento danoso e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 81,25% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 18,75% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 81,25% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 18,75% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Após o trânsito em julgado, intime-se o Autor 

para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. Intimem-se. 

Cáceres/MT, 09 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004792-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

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(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004792-86.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS, NATANAEL 

RIBEIRO DOS REIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de ação de despejo com 

cobrança ajuizada por Edivania Ribeiro dos Reis e outros em face da 

Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Intimada a se manifestar quanto a eventual 

pagamento da indenização realizado na esfera administrativa, a parte 

Autora requereu a desistência da ação (id. 15666067). Instada a se 

manifestar, a Ré não se opôs ao pedido de desistência (id. 16331901). 

Sendo assim, não há óbice para acolhimento do pedido. Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem incidência das custas. Intimem-se. Após o trânsito, 

proceda com a baixa. Cáceres/MT, 09 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006305-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006305-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLAUDEIR BATISTA DA SILVA RÉU: SASCAR - TECNOLOGIA E 

SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação - id. Num. 16396427. Julgo extinta a ação sem resolução do mérito. 

Sem custas. Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 9 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006124-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DE CAMPOS HALLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Município de Cáceres, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA TÉCNICA. Ainda que 

haja a necessidade de perícia técnica no processo, em se tratando de 

demanda cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

a competência é absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública. LEI 

Nº 12.153/09. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-RS, Conflito de Competência Nº 

70078197084, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 06/07/2018). – grifou-se. Pelo 

exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 74 da Lei Complementar n.º 

123/2006 e art.2º e 5.º, I da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006274-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (RÉU)

 

Vistos, etc. Em primeiro, há de se excluir a Secretaria de Estado de 

Gestão do Estado de Mato Grosso da lide já que não possui personalidade 

jurídica e legitimidade passiva para figurar em processo, conforme a 

doutrina acerca do tema. Quanto ao pedido em si, faz-se necessária a 

juntada de requerimento administrativo/ indeferimento administrativo 

acerca da pretensão de isenção de pagamento do IR e contribuição 

previdenciária para o fim de delinear a pretensão resistida. Ademais, a 

parte autora deve apontar como chegou ao valor atribuído à causa, a fim 

de que se estabeleça com acerto o juiz natural do feito, nos termos do art. 

292 e ss. CPC. Isso posto, decido: (a) Promova a parte autora emenda da 

petição inicial, conforme assinalado, tudo no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de extinção do feito, forte no art. 320 e 321 CPC/2015; (b) 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006269-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVILA BARRETTO VILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEMARI BARRETTO VILA OAB - SP299228 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Município de Cáceres, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 
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ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE STAEL DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Ao autor para falar sobre a petição retro em 05 (cinco) dias 

úteis. Depois, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular 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, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 7372-58.2007.811.0006

 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: ESPOLIO DE FLORIVALDO APARECIDO MARCHESI, 

SONIA MARIA DE SOUZA MARCHESI, JOÃO VICTOR DE SOUZA 

MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o 

Requerente/Inventariante, via DJE/MT, através de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001076-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J TOSCANO RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JANAINA TOSCANO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1001076-85.2016.8.11.0006 Valor da causa: $59,477.97 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: J TOSCANO RIBEIRO - ME 

Endereço: RUA GENERAL OSORIO, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JANAINA TOSCANO RIBEIRO Endereço: RUA DELFIM 

MOREIRA, CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA NOGUEIRA, digitei. Cáceres/MT, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001957-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L. DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA CARTA PRECATÓRIA 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS Juízo Deprecante: 4ª Vara cível da 

Comarca de Cáceres Juízo Deprecado: Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT Dados do Processo: Processo: 1001957-62.2016.8.11.0006 

Valor causa: R$ 22.081,87 Tipo: Cível Espécie: Execução Fiscal AUTOR: 

Estado de Mato Grosso PARTE RÉ: André L. de Andrade e outros 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Nome: André L. de Andrade e outros 

Endereço: Rua Itauba 179, S. Jd Primavera, Lucas do Rio Verde/MT, CEP 

78455-000 Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA acima 

identificada, por todo conteúdo da petição e do despacho ao final 

transcrito, para que, pague a dívida e/ou no prazo de cinco (5) dias, 

garanta a execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou 

nomeação de bens à penhora. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Total para Pagamento: R$ 22.081,87 

Decisão/Despacho: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Alerto, por oportuno, que todas as petições no 

processo eletrônico devem ser feitas no próprio sistema do PJE e não em 

petição a parte, nos termos do art. 13§1.º da Resolução n.º 22/2011 do 

TJ-MT; m) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 16 de novembro 

de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito CERTIFICO 

ser autêntica a determinação supra, do(a) MM.(ª), Juiz(a) desta 

Vara/Comarca, Dr.(a) Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Valdiney da 

Silva Nogueira Analista Judiciário INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010148-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010148-74.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, em correição. Homologo o 

calculo apresentado no valor de R$ 4.999,82 (quatro mil novecentos e 

noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). Requisite-se diretamente 

ao Procurador Geral do Estado de Mato Grosso o pagamento da RPV no 

valor de R$ 4.999,82 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e 

oitenta e dois centavos), devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às 

deduções legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC c/c art. 13, inciso 

I, da Lei 12.153/2009, devendo o ente público, em 10 (dez) dias, após o 

termino do prazo consignado no artigo supra citado (dois meses), carrear 

nos autos o comprovante de pagamento do débito exequendo, sob pena 

de sequestro. Não havendo nos autos, intime-se a parte Autora para 

informar os dados bancários para depósito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Havendo informação de liquidação, expeça-se o competente alvará para 

levantamento, observando os dados bancários informados pelo 

Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do Executado sobre o 

pagamento, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FERRER ANTUNES MACIEL 05066556109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVIDES BENINI OAB - RS48920 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 8011341-27.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL promovida por JOSÉ PEDRO FERRER 

ANTUNES MACIEL - MEI em desfavor da EMPRESA VIA 8 – F1 COMÉRCIO 

E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, alegando que em 

01.12.2015 adquiriu da Requerida uma máquina Frozen de sorvete Whey 

Protein pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais). Narra que a máquina já 

foi entregue com defeito na luz de led, no entanto, como tal defeito não 

afetava a produção de sorvetes, este foi relevado para não prejudicar a 
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data prevista de inauguração da loja. Entretanto, logo nos primeiros dias 

de uso da máquina, esta apresentou problemas relevantes, tais como 

congelamento do produto na cuba, vazamento da calda, baixo rendimento 

do produto etc. A parte autora entrou em contato com a Requerida que a 

orientava via telefone como proceder. No entanto, 15 dias após a 

inauguração, a máquina chamada manete quebrou, impossibilitando a 

função de extração de sabor misto de sorvete da máquina. Os problemas 

eram frequentes, razão pela qual foi necessário contratar um técnico em 

Cuiabá para realizar os reparos. Contudo, em abril a máquina voltou a 

apresentar os mesmos defeitos, inclusive apresentando sinais de 

ferrugem. Ressalta que a garantia da máquina era de 12 meses. 

Prossegue relatando que nesse ínterim, após as reclamações da parte 

autora, a Requerida havia proposto a troca da máquina, no entanto, 

sempre pedindo dilação do prazo para a substituição. Informa a parte 

autora que no dia 19.05.2016, a Requerida propôs enviar um técnico para 

fazer reparos na máquina defeituosa para que assim fosse dilatado o 

prazo para envio da nova máquina e assim o fez. Porém, a máquina 

funcionou apresentando os mesmos defeitos. Em 09.06.2016 a Requerida 

propôs que fosse enviada a máquina defeituosa para então substituir o 

produto, entretanto, com especificações diversas do maquinário outrora 

adquirido. Desta forma, a parte autora optou pela desfazimento do negócio 

ao que foi contraproposto o envio de uma máquina que havia realizado 

upgrade, que foi rejeitada pela mesma. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. A Requerida arguiu preliminar de incompetência 

territorial, pois, não se aplica ao caso as regras consumeristas. 

Entretanto, o STJ tem ampliado o conceito de consumidor adotando a 

Teoria Finalista Mista, pela qual consumidor é todo aquele que possua 

vulnerabilidade em relação ao fornecedor: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. 

INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO 

DO BEM NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REEXAME DE PROVAS. 

PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido 

pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua 

vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, 

mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou 

serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade. (...) (AgInt no REsp 

1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)” No presente caso, temos de um 

lado a parte autora, pessoa física, adquirente de uma máquina em prol de 

sua subsistência e de outro a Requerida, fabricante/fornecedora de 

máquinas. Portanto, evidente a vulnerabilidade da parte autora, conforme 

já decidiu o STJ em caso análogo: “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. 

FABRICANTE. ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 1. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. 

p/ Acórdão o Min. Barros Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela 

concepção subjetiva ou finalista de consumidor. 2. Todavia, deve-se 

abrandar a teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a 

determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 3. Nos presentes autos, o 

que se verifica é o conflito entre uma empresa fabricante de máquinas e 

fornecedora de softwares, suprimentos, peças e acessórios para a 

atividade confeccionista e uma pessoa física que adquire uma máquina de 

bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada 

a sua vulnerabilidade econômica. 4. Nesta hipótese, está justificada a 

aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a nulidade 

da cláusula eletiva de foro. 5. Negado provimento ao recurso especial. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.010.834 - GO (2007/0283503-8). RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgado em 27.08.2010).” Assim, rejeito a 

preliminar suscitada. A Requerida arguiu, ainda, preliminar de decadência. 

Dispõe o §3º do artigo 26 que tratando-se de vício oculto, o prazo 

decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito, cujo 

prazo é interrompido pela reclamação comprovada realizada pelo 

consumidor (§2, inciso I). Extrai-se dos autos, que o produto adquirido 

apresentou inúmeros defeitos, em momentos distintos, sendo que em cada 

um deles houve reclamação pela parte autora à Requerida, conforme 

vasta documentação juntada aos autos. Ademais, e-mail de informações 

sobre a venda do produto (Id 2803264 –pag 5) informa o prazo de garantia 

de 12 meses. Assim, rejeito, a preliminar de decadência. No que tange ao 

pedido de extinção por complexidade da causa, este também há de ser 

rejeitado, pois, é incontroverso que o produto não funciona par ao fim 

almejado, sustentando a Requerida que tal fato se deu por mau uso do 

mesmo. Contudo, extrai-se dos e-mails trocados entre as partes que tal 

fato não foi cogitado em momento algum. Ademais, a Requerida 

disponibilizou técnico de sua empresa para realizar reparos na máquina 

que poderia ter constatado tal fato e cessado a garantia em tempo hábil, o 

que não o fez. Por tais premissas, corroborada pelas provas produzidas 

aos autos que comprovam os danos do produto, indefiro o pedido de 

extinção do feito por necessidade de perícia. Passo à análise do mérito. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. As razões apresentadas pela Requerida 

em sua contestação não merecem guarida, seja porque o produto estava 

dentro do prazo de garantia de 12 meses e, portanto, caberia ao 

adquirente optar pela substituição do mesmo ou devolução do valor pago, 

seja porque as provas produzidas nos autos comprovam os defeitos 

apresentados no produto. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais. Quanto aos danos morais, 

os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. Houve descaso com o 

consumidor em face das reiteradas reclamações, sem a solução 

esperada, sugerindo a invocação da função dissuasória da 

responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a RESTITUIR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de 

danos materiais, que correspondente a quantia paga pelo produto 

defeituoso, 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. DETERMINO ainda que a parte autora, efetue a 

devolução do produto, mediante o procedimento que deve ser indicado e 

custeado pela reclamada. b) CONDENAR a Requerida a pagar a título de 

danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros 

pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a 

partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). c) Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 38 de 536



Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O RECORRIDO PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

HERBERT DA SILVA REZENDE OAB - MT0008012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE A PROCURAÇÃO 

OUTORGADA PELO(A) RECLAMANTE AO(A) SEU(A) ADVOGADO(A) 

NÃO CONSTA A CLÁUSULA ESPECÍFICA DE "RECEBER E DAR 

QUITAÇÃO". ASSIM, INTIMO O(A) DOUTO(A) CAUSÍDICO(A) PARA 

REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO NO PRAZO DE 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003907-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003907-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL 

proposta por ANDREA SOARES FERREIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. A Autora alega que teria efetuado o pagamento no comércio 

local com um cheque pré-datado, do Banco Bradesco, no valor de 

R$521,00 (quinhentos e vinte e um reais) para que o mesmo fosse 

liquidado em 21/12/2015. Ocorre que o cheque em questão apenas fora 

compensado na data de 13/04/2017 (mais de um ano após a data em que 

era para ser descontado). De mesma forma, o cheque em questão fora 

devolvido por insuficiência de fundos. A parte autora afirma que o 

supermercado que recebera o cheque fez a cobrança do mesmo na data 

correta, porém ficou sabendo que a cártula teria sido extraviada pelo 

Banco Requerido, que só realizou a compensação do valor na data de 13 

de abril de 2017. É a síntese necessária. 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 

Requerido arguiu falta de interesse processual da parte Autora. 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 Requerente nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

irresignação pelos danos de ordem moral sofridos em virtude dos fatos 

ocorridos. 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. Deste modo, REJEITO a preliminar de 

falta de interesse de processual arguida 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, cabendo ao mesmo provar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. O banco Requerido sustenta que não 

houve demonstração de sua conduta ilícita, nem caracterização de dano 

moral. É incontroverso que a autora teve o cheque devolvido por 

insuficiência de fundos por negligência do banco Requerido, uma vez ter 

se passado mais de um ano para que o valor fosse apresentado. Por 

negligência do Requerido, a parte Autora, diante de lapso temporal tão 

grande, não possuía crédito para saldar o valor de cheque que deveria 

ser compensado muito tempo antes, o que culminou na devolução do 

mesmo por falta de fundos. Portanto, é evidente a falha na prestação de 

serviço do Requerido, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. 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. 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, bem como o valor da 

negativação. 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. Indefiro o pedido de condenação do Requerido em danos 

materiais, haja vista a não comprovação dos mesmos. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR o reclamado 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. 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: 1002668-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O ADVOGADO DO POLO ATIVO DO ID RETRO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARDOSO NEVES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006328-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SELMA CARDOSO NEVES 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Em síntese, a 

Requerente alega ter sido vítima de um estelionatário, que através da 

clonagem do celular de uma amiga sua, utilizando-se do aplicativo de 

whatsapp, a fez depositar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em uma 

conta do Banco Santander, n. 60011523, agência n. 4323, de titularidade 

de Davi Lima Viana. Com isto, recorreu ao judiciário, postulando em sede 

de tutela de urgência alvará de levantamento do valor, e caso não seja 

esse o entendimento desta magistrada, que determine a permanência do 

bloqueio na referida conta, para impedir o levantamento pelo estelionatário. 

É o que merece relato. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar para concessão 

de alvará de liberação de valor depositado após golpe de estelionatário, ou 

ainda, que o dinheiro permaneça bloqueado na conta bancária, impedindo 

assim que o estelionatário faça o levantamento. 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 da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, posto que consta nos autos Boletim de Ocorrência 

registrando a clonagem do celular da Sra. Franciely Ferreira Vieira, bem 

como print das conversas via whatsapp, demonstrado a forma como o 

valor foi solicitado; e ainda, por se tratar de conta bancária de um terceiro 

desconhecido pela Autora. Outrossim, tem sido amplamente divulgado que 

estelionatários bem aplicando golpes nesse sentido, utilizando-se dos 

procedimentos citados pela Requerente. Assim, diante dos fatos narrados 

e documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da 

liminar e medidas necessárias para cumprimento da mesma. Isto posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

vinculado a conta bancária n. 60011523, agência n. 4323, Banco 

Santander, de titularidade de Davi Lima Viana permaneça BLOQUEADO até 

decisão posterior; O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 

51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se CÁCERES, 8 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 241348 Nr: 8787-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA 

AFONSO LOPES, WILTERS DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELAIR TEIXEIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:15.351 OAB/MT, milena Gonçalves de Alcantara 

- OAB:19644-0

 Vistos, etc.

Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia e o 

aditamento da denúncia, oferecida contra BRENDA AFONSO LOPES, 

DEVAIL DA SILVA MONTEIRO e WILTERS DE JESUS ORTIZ, com incurso 

no art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, II, ‘c’, ambos do Código Penal, nas 

disposições da Lei n. 8.072/90.

Citem-se e intimem-se os acusados para apresentarem, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação, por intermédio de 

advogado, conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, do CPP.

Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá consultar cada acusado acerca de sua renda mensal, assim como 

se dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, devendo constar na certidão as respostas obtidas (Lei 

Complementar Estadual nº 146/2003 e 132/2009).

Informando o(a) denunciado(a) a impossibilidade de contratar um 

profissional, dê-se vista a Defensoria Pública, para tanto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 241348 Nr: 8787-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA 

AFONSO LOPES, WILTERS DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELAIR TEIXEIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:15.351 OAB/MT, milena Gonçalves de Alcantara 

- OAB:19644-0

 Intimar os advogados da denunciada Brenda Afonso Lopes, Dr. Delair 

Teixeira de Alcântara e Dra. Milena Gonçalves de Alcântara, para que 

apresentem resposta à acusação nos autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 241342 Nr: 8782-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulado em favor de ASER AMANCIO 

FERREIRA.Ciência ao Ministério Público, Defesa e a Autoridade 

Policial.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 

08 de novembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 239820 Nr: 7847-28.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Alexandre Augusto Vieira, para 

que apresente resposta à acusação nos autos dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242624 Nr: 9613-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DIAS FERREIRA, JOELSON 

BITTENCOUT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.
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Trata-se de auto de Prisão em Flagrante onde os flagrados Anderson Dias 

Ferreira e Joelson Bittencourt de Oliveira, devidamente qualificado nos 

autos, foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto 

no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme capitulação do delito 

procedida pela Autoridade Policial.

Vieram os autos conclusos para homologação do flagrante.

Eis o relatório.

Decido.

Preliminarmente insta salientar que, de acordo com o Ofício Circular nº 

142/2013-DJA da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, o qual 

tornou sem efeito o Ofício Circular nº 212/2011-CGJ/DJA, de 12/08/2011, 

não há necessidade de oitiva prévia do Ministério Público, em casos de 

prisão em flagrante.

Denoto que, nos termos do art. 306, do Código de Processo Penal, deve o 

Magistrado ao receber o flagrante, perfazer uma análise nos autos, 

oportunidade em que, estando em termos referida prisão, com base nos 

artigos 302 e ss, do mesmo Códex, deverá homologá-la e decidir quanto a 

necessidade de decretação da prisão preventiva do flagrado, ou de 

concessão de liberdade provisória, ou ainda, em não estando em termos a 

prisão ocorrida, relaxar a mesma.

Assim, entendo neste momento ser prescindível a prévia manifestação do 

parquet, conforme disposição própria do art. 310, do Código de Processo 

Penal, bem como orientação dada pela Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (Ofício Circular nº 142/2013-DJA), razão pela qual 

passo a análise da prisão em flagrante ocorrida.

Desta feita, homologo o auto de prisão em flagrante eis que o mesmo 

encontra-se formalmente em ordem.

 O princípio constitucional estampado no artigo 5º, inciso LXVI da 

Constituição Federal estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela 

mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

 De outro lado, segundo dispõe o artigo 310, parágrafo único do Código de 

Processo Penal, não ocorrendo as hipóteses legais que autorizam a prisão 

preventiva é cabível a concessão da liberdade provisória.

Verifico dos autos que o flagranteado Anderson Dias Ferreira, perante a 

autoridade policial informou possuir endereço fixo nesta cidade de 

Cáceres/MT (fls. 16).

Importante ressaltar que a pena abstratamente aplicada ao crime previsto 

no art. 180, caput, do Código Penal, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos, sendo que, ainda que sobrevenha uma condenação em desfavor do 

flagrado Anderson Dias Ferreira, dificilmente iniciará o cumprimento de sua 

pena em regime fechado.

Ademais, entendo que somente os motivos narrados no flagrante não são 

suficientes para mantê-lo preso, visto que não se encontram presentes no 

caso concreto, justificativa para decretação da prisão preventiva, tais 

como, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a Lei n° 12.403/11, que entrou em vigência a partir do 

04.07.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema 

- prisão cautelar - com a inserção, no ordenamento jurídico-penal 

brasileiro, de novas medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. 

Trata-se, a meu ver, de modificações que se alinham a importantes 

princípios constitucionais, a exemplo da presunção de inocência e direito 

de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória e, igualmente, à realidade do sistema carcerário brasileiro.

O artigo 321 do CPP, alterado pela Lei (n° 12.403/11), dispõe que: 

“Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, 

o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as 

medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os 

critérios constantes do art. 282 deste Código”.

 Com o reconhecimento das medidas cautelares, a decretação da prisão 

preventiva, que já é excepcional, passará a ser subsidiária, ou seja, 

apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das 

medidas cautelares, previstas no art. 319: a) comparecimento periódico 

em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 

justificar atividades; b) proibição de acesso ou freqüência a determinados 

lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 

ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de 

novas infrações; c) proibição de manter contato com pessoa determinada 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 

acusado dela permanecer distante; d) proibição de ausentar-se da 

Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução; e) recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 

trabalho fixos; f) suspensão do exercício de função pública ou de 

atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio 

de sua utilização para a prática de infrações penais; g) internação 

provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência 

ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 

semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; h) 

fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a 

atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de 

resistência injustificada à ordem judicial; i) monitoração eletrônica.

Assim, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, passa a ser 

requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser 

imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no art. 319 

alterado pela nova legislação.

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo.

 Assim, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para 

a custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de 

Processo Penal, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado Anderson 

Dias Ferreira, mediante pagamento de fiança e aceitação das condições 

que serão impostas nesta oportunidade.

O restabelecimento da liberdade ao beneficiário deverá ser realizado 

mediante a aceitação e cumprimento das seguintes condições:

1) Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em 

que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da comarca onde reside a 

eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser 

intimado dos atos processuais;

3) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

4) Não se ausentar do território da comarca onde reside sem prévia 

comunicação ao juízo criminal;

5) abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;

6) recolhimento de fiança no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e 

setenta reais).

Aceitas as condições e efetuado o pagamento da fiança, e advertido ao 

beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em 

imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se, expedindo-se o 

correspondente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não 

inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos 

concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto 

fático-probatório.

Em relação ao flagrado Joelson Bittencourt de Oliveira, tendo em vista que 

o mesmo já foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança, 

deixo de analisar a necessidade de concessão de liberdade provisória ao 

mesmo.

Ante a ausência de médico apto à realização de perícia, conforme 

documento de fls. 23, designo audiência de custódia para o dia 

09/11/2018, às 13h30min.

Intime-se o flagrado Joelson Bittencourt de Oliveira, bem como sua patrona 

Dra. Lucy Rosa da Silva.

Requisite-se o flagrado preso.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235662 Nr: 4990-09.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferidos nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário
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Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001321-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001321-31.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT REQUERIDO: VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA, JOSE DIAS DA 

SILVA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta 

como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

09 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001322-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001322-16.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE DIAS 

DA SILVA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

09 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001323-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR PAULO MUHL (REQUERIDO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001323-98.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: CASTOLDI DIESEL LTDA REQUERIDO: IVALDIR PAULO 

MUHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL Vistos etc. CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao juízo 

deprecante (via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio 

disponível). Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 09 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001325-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE PICOLI (REQUERIDO)

VICENTE DE PAULA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001325-68.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: FABIO JOSE PICOLI, 

VICENTE DE PAULA MACHADO Vistos etc. CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao juízo 

deprecante (via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio 

disponível). Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 09 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001326-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO FABRE CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DELLAQUA OAB - ES5283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VILLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001326-53.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: PLINIO FABRE CIPRIANO REQUERIDO: JOAO CARLOS 

VILLA Vistos etc. Proceda-se com a avaliação do bem imóvel indicado 

pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos. 

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. 

JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural 

pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o 

SR. WELLINGTON ARAUJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural 

pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com 

endereço na Rua Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de 

Cuiabá/MT, CEP.: 78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, 

www.araujoleiloes.com.br, fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758. 

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015. 

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Conste a advertência do 

item 2.7.5 da CNGC. Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, 

consignando as nossas homenagens. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Às providências. Diamantino/MT, 09 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001341-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO LIMPO COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001341-22.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: CAMPO LIMPO COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: LORENA PEREIRA Vistos etc. 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. 

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 

postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas pertinentes, 

DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 09 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001343-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0269210A (ADVOGADO(A))

TATIANA ABDALLA HAJEL OAB - SP388233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MUNIZ GUERRA (REQUERIDO)

NITANAEL MUNIZ DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001343-89.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

REQUERIDO: NITANAEL MUNIZ DA CRUZ, ALICE MUNIZ GUERRA Vistos 

etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail 

funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

09 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001362-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001362-95.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: RUDIMAR PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ORIVALDO 

VIEIRA PINTO Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

09 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001314-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON MENDONCA LADISLAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001314-39.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADENILSON MENDONCA LADISLAU Vistos etc. Defiro o 

pedido de id. 16301032. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Diamantino, 09 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA OAB - PR06891 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO MATTIOLLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão do oficial de justiça 

(ID 16420943) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. V. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

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(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR as partes, por 

seus advogados, para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da devolução da Carta Precatória 

com certidão negativa e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001126-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C. -. A. D. C. N. L. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR parte autora, por 

seu advogado, para que fique ciente da certidão parcialmente positiva (ID 

15336439) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÕES: 1. Art. 393 da CNGC:. Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. 2. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZILDA DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000039-26.2016.8.11.0005. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOZILDA DE SOUZA 

FERREIRA Vistos etc. PROCEDA-SE com a busca de endereço via 

‘Bacenjud’. Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se 

em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 16 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000580-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão ID 

16447749, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR a parte autora, por seu 

advogado, para, querendo, indicar bens à penhora. Indicando bens à 

penhora, desde já fica a parte autora intimada para recolher a diligência do 

oficial de justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sitio 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. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001202-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001202-07.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: AGROPECUARIA 

VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON 

SANCHES Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 12889706, uma vez que os 

Oficias de Justiça já diligenciaram por duas vezes no endereço declinado 

na exordial e não obtiveram êxito. Intime-se a parte requerente para 

informar novo endereço nos autos, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 09 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001594-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EMBARGANTE)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EMBARGANTE)

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EMBARGANTE)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR as partes, por 

seus advogados, para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000193-10.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANTONIO CARLOS 

RIBEIRO Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

executada já fora citada, conforme certidão de id. 9099518. Dessa forma, 

não existem motivos para pesquisas de endereço via sistemas. Assim, 

indefiro o pedido de id. 12712756. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000957-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16158882). 

OBSERVAÇÃO: 1. Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. 2. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROQUE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000629-66.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: FLAVIO ROQUE DA CRUZ 

Vistos etc. Cumpra-se a sentença de id. 12325812. Às providências. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000310-64.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DIVINO PEREIRA DE 

RESENDE 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, 09 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000346-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK (RÉU)

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000346-09.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES WALOSZEK, SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

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

providências. Diamantino, 09 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 977-19.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neves Pereira e Cia Ltda, Conceição Neves 

Pereira

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Roberto Manrique - 

OAB:10922/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: Banco Bradesco s/a, CNPJ: 

60746948000112, brasileiro(a), financeira, Endereço: Cidade de Deus, 

S/nº - Prédio Prata - 2º Andar, Bairro: Vila Yara, Cidade: Osasco-SP

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl.109, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 
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15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 1643-49.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Sangalli, Edgar Pereira de Souza, 

Giselia Gregoria dos Santos, João Carlos Sangalli-EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOÃO CARLOS SANGALLI, JOÃO CARLOS 

SANGALLI-EI, EDGAR PEREIRA DE SOUZA e GISELIA GREGORIA DOS 

SANTOS

Localidade: FAZENDA SANTO ANTONIO, POSTO SÃO JOÃO - 

DIAMANTINO/MT E CENTRO DE ALTO PARAGUAI/MT

Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28852 Nr: 279-81.2006.811.0005

 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): Patricia Belote dos Santos

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/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 - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): PATRICIA BELOTE DOS SANTOS

Localidade: NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32422 Nr: 712-51.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodemar Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo as 

partes, por seus advogados, para que fiquem cientes da designação do 

1º Leilão para o dia 28/11/2018 a partir das 13:00h e do 2º Leilão Judicial 

para o dia 28/11/2018 a partir das 14:00h, a serem realizados no átrio do 

fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel Abib, s/nº, 

jardim Eldorado e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42076 Nr: 2908-23.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias da Silva, Vera Lucia Ascari Dias da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 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 - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOSÉ DIAS DA SILVA e VERA LUCIA ASCARI 

DIAS DA SILVA

Localidade: CENTRO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO ARTIGO 523 CPC - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 201-53.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.G. Soares Cunha-ME, Sebastiana das 

Graças Soares Cunha

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

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: Banco Bradesco s/a, CNPJ: 

60746948000112, brasileiro(a), financeira, Endereço: Cidade de Deus, 

S/nº - Prédio Prata - 2º Andar, Bairro: Vila Yara, Cidade: Osasco-SP

Finalidade:Intimação a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito , sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 

2º, do NCPC).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 158, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1874-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Aquiles da Silva

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

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: Banco Bradesco s/a, CNPJ: 

60746948000112, brasileiro(a), financeira, Endereço: Cidade de Deus, 
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S/nº - Prédio Prata - 2º Andar, Bairro: Vila Yara, Cidade: Osasco-SP

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 116, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92792 Nr: 1125-20.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Cocco Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Kratchk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: Ester Cocco Busanello, Cpf: 

70387966153, Rg: 2014096123 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

servidora pública estadual/aposentada, Endereço: Av. Padre Edgar 

Schimidt, Nº 355, Bairro: Novo Diamantino, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 86, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 3083-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:OAB/MT 14.848, Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: Banco Bradesco s/a, CNPJ: 

60746948000112, brasileiro(a), financeira, Endereço: Cidade de Deus, 

S/nº - Prédio Prata - 2º Andar, Bairro: Vila Yara, Cidade: Osasco-SP

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 197, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Gânia Terezinha Pereira Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-67.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUGUSTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000088-67.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): CLEUZA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUGUSTINHO RÉU: AGUAS 

DE DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Recebo a Apelação. Intime-se a parte 

apelada a responder no prazo legal e, existindo preliminares, intime-se a 

parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas 

(art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC). A seguir, com ou sem a resposta, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 09 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001340-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO BURIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DE CAMPOS CRUZ OAB - RJ148587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001340-37.2018.8.11.0005. IMPETRANTE: FABIO 

ROGERIO BURIN IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por FABIO ROGERIO BURIN em face do PRESIDENTE DO 

DETRAN DE MATO GROSSO, todos já qualificados nos autos. Em síntese, 

alega violação de direito e ao princípio da dignidade humana, requerendo, 

liminarmente, ordem judicial para compelir a impetrada a autorizar o 

impetrante a credencial de instrutor de trânsito para laborar na Autoescola 

Globo. Breve relato. Decido. Para a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais 

sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se 

assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito. No caso vertente, pelos 

argumentos e documentos atrelados na petição inicial, não estou 

convencido da necessidade de concessão da medida liminar sem antes 

ouvir a parte contrária, não havendo grave comprometimento da situação 

do impetrante se a ordem de segurança for concedida na sentença final 

de mérito, se comprovada a probabilidade do direito do impetrante. Insta 

ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade 

e de legalidade, ou seja, presumem-se legítimos e verdadeiros até prova 

em contrário. Lado outro, ao exame das alegações e documentos trazidos 

pelo impetrante, verifica-se, a priori, que o impetrado está apenas dando 

aplicabilidade às disposições legais que estabelecem as exigências para o 

exercício das atividades dos profissionais dos Centros de Formação de 

Condutores, o que desautoriza, por ora, a concessão da medida urgente. 

Diante disto, INDEFIRO a medida liminar. NOTIFIQUE-SE o impetrado, 

enviando-lhe cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 
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12.016/2009). Se as informações vierem acompanhadas de documentos, 

intime-se o impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias. Dê ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público Estadual (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92463 Nr: 892-23.2014.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSGBR, RG, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico, que nesta data, compareceu ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Diamantino a Srª Eva Lamp a fim de 

participar da sessão de conciliação designada para esta data, porém a 

parte solicitada não compareceu pois não foi localizada no endereço, 

conforme certidão do Sr oficial de Justiça de fls. 77 v. Desta forma, 

redesigno a presente sessão para dia 02 de abril de 2019 as 13:00 horas.

 Diamantino-MT, 05 de novembro de 2018.

MIRIA ROGÉRIA BROCH

 Gestora Judiciária do CEJUSC

Eva lamp

Solicitante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 15714 Nr: 1886-71.2002.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Representações Comerciais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cidiney Rodrigues Ferreira - 

OAB:8359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 

174 do CTN, reconheço a prescrição intercorrente do crédito tributário 

consubstanciado na(s) CDA (s) anexada(s) à inicial, razão por que o 

DECLARO PRESCRITO, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

Execução Fiscal, com resolução de mérito, na forma dos artigos 354 e 

487, inc. II do Novo Código de Processo Civil.Sem custas, ex vi art. 39, 

caput, da Lei n. 6.830/80.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias e cautelas de estilo, no mais, determino a liberação 

de quaisquer bens/valores constritos, se houver.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 06 de novembro de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37363 Nr: 2200-07.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Código n. 37363

DECISÃO

Vistos, etc.

Verifico nos autos a ausência de embargos ou impugnação aos cálculos, 

em que pese ter recebido vista dos autos (fls. 244-v, recibo dos AR’s de 

fls. 247 e 252), dessa forma, homologo os cálculos apresentados pelo 

executado às fls. 238/240.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 253.

Por fim, DETERMINO à Secretaria Judicial que promova a RETIFICAÇÃO no 

Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e ANOTE-SE na capa dos 

autos que o presente feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença.

 Às providências.

Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131010 Nr: 3264-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cardozo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 131010

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz para juntar no prazo de 05 

(cinco) dias o instrumento procuratório.

 Certifique-se se o réu foi devidamente citado.

Transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 07 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 20306 Nr: 2584-43.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Silva de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT, Lea Emile M. Jorge de Souza - OAB:Mat. 1585180

 Código n. 20306

DESPACHO

Vistos etc.

 REMETAM-SE os autos ao contador judicial para que proceda cálculo do 

débito, nos termos da sentença proferida nos autos.

Após, vistas às partes para manifestação.

Às providências.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 2103-12.2005.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraclides Capistrano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 Código n. 28315

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO - MT em face de ERACLIDES CAPISTRANO DE OLIVEIRA, já 
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qualificados nos autos.

A inicial veio devidamente instruída.

Adveio aos autos termo de confissão de dívida e parcelamento, em que se 

requer a homologação do acordo celebrado entre as partes (fls. 130/134).

Breve relato. Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada.

No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se torna necessária numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas 

partes (fls. 130/134) para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas em face da gratuidade.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Às providências.

Diamantino/MT, 06 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119085 Nr: 2900-65.2017.811.0005

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Dal Magro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT

 Código n. 119085

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Homologo o cálculo de fl. 72.

Compulsando os autos observo que o recuperando cumpriu os requisitos 

objetivo e subjetivo para a progressão de regime, conforme se depreende 

do cálculo de fl.72.

 Posto isso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos, 

defiro ao recuperando CLAUDIOMIRO DAL MAGRO, qualificado nos autos, 

a progressão do regime semiaberto para o aberto, desde já fixo as 

seguintes condições:

 a) o recuperando deverá frequentar curso ou exercer outra atividade 

autorizada e lícita durante o período diurno, permanecendo recolhido em 

sua residência durante o período noturno, ou seja, das 19h00min horas às 

06h00min horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de 

semana;

 b) o recuperando deverá comprovar o exercício de atividade lícita, no 

prazo de 10 (dez) dias, e comparecer em juízo mensalmente para justificar 

suas atividades;

 c) o recuperando não poderá frequentar lugares com aglomerações de 

pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda se abster de frequentar 

bares, sinucas, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla 

difusão de bebidas alcoólicas;

 d) o recuperando não poderá se envolver em novos delitos, badernas, 

brigas ou arruaças;

 e) o recuperando não poderá ingerir bebida alcoólica, bem como usar 

substância entorpecente.

 Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local e a Polícia Militar, 

cientificando-os da presente decisão e que o descumprimento das 

condições do regime aberto pelo recuperando deve ser imediatamente 

comunicado a este Juízo.

 Designo audiência admonitória para o dia 08 de abril de 2019, às 

14h15min.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

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

 Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 566-73.2008.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edenaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Código 35709

DESPACHO

Vistos, etc.

INTIME-SE a inventariante, por meio do representante legal, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar certidão negativa de débitos estaduais, a ser 

expedido pela Procuradoria do Estado Mato Grosso.

Após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, volte-me concluso.

Intime-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27264 Nr: 1380-90.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Benedita de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Marcio Salatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Barbosa - OAB:70641/SP, 

PATRÍCIA CRISTINA BARBOSA - OAB:156258, Paulo Segio Felicio - 

OAB:196094 SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos as matrículas 

atualizadas com as respectivas averbações, conforme determinado à fl. 

711.

Outrossim, certifique-se a Sra Gestora quanto ao cumprimento da carta 

precatória expedida dos nos autos.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

 

INTIMaR a procuradora da requerente para informar dados bancarios para 

integral cumprimento da decisão, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001350-81.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADAIR CESAR COPETTI 

REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 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). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está revelada através do contrato de locação juntado aos autos, no qual o 

autor figura como responsável financeiro do contratante Péricles Paulo 

Loango Coutinho, o que denota que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada em razão de débitos provenientes do 

referido contrato, e em razão de ser o autor o responsável financeiro pelo 

mesmo. Assim, o reclamante demonstrou através do recibo no valor de R$ 

490,64, realizado no dia 02/05/2018 - o qual embora se encontre no nome 

do Sr. Péricles -, que o pagamento foi realizado por ele, conforme extrato 

de sua conta corrente, sendo verossímil a alegação de que o pagamento 

do valor de R$ 490,64 é referente a dívida inscrita de R$ 435,00 em razão 

da atualização monetária que incidiu desde o vencimento. O perigo da 

demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra restrições 

em seu crédito por dívida supostamente adimplida, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que dê baixa na inscrição 

em questão até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 – Ainda, INTIME-SE a parte requerente para que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntados aos autos documento de 

identidade e comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LETICIA RAMOS PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI BAHIA BATISTA (REQUERIDO)

MARIUZA ROSA BERNADO (REQUERIDO)

ANA PAULA ZANINI (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 11hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MCA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 09hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001319-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SUELY MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Considerando a certidão de 

id. n.º 15941344, intime-se o patrono da parte autora para que informe o 

correto endereço de sua cliente, juntando aos autos o respectivo 

comprovante, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000705-90.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVALDO FEITOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando a 

certidão de id. n.º 15720585, intime-se o patrono da parte autora para que 

informe o correto endereço de seu cliente, juntando aos autos o 

respectivo comprovante, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000756-67.2018.8.11.0005. Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a parte autora 

reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua dos 

pinheiros, s/n, PE vermelho, CEP: 78200-000, Diamantino/MT. Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001371-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NEIVA BALBINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (REQUERIDO)

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001371-57.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NEIVA BALBINA DE ALMEIDA, 

NEILA FATIMA DE ALMEIDA REQUERIDO: MUNCÍPIO DE DIAMANTINO, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

Vistos, etc. Requisite parecer técnico do NAT, remetendo cópia dos 

documentos que se fizer necessário via malote digital/e-mail, devendo o 

parecer informar qual a gravidade e urgência que o caso apresenta, bem 

como a eficiência do tratamento pleiteado, rogando urgência na resposta. 

Com a apresentação do parecer, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com URGÊNCIA. Diamantino, 9 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001372-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001372-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: BEATRIZ PANDOLFO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se 

a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça à 

audiência de conciliação, observando-se o disposto no artigo 7º da Lei 

12.153/09, em data a ser designada pela escrivania, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte 

requerente para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5 - DEFIRO ainda o 

pedido de justiça gratuita. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001720-94.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIA FRANCISCA GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando a 

certidão de id. n.º 14759853, intime-se o patrono da parte autora para que 

informe o correto endereço de sua cliente, juntando aos autos o 

respectivo comprovante, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador exequente para manifestar quanto a impugnação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurado da exequente para manifestar quanto a impugnação 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000231-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LOURIVAL SANTIAGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000542-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AVELINO CLEITON COELHO 

BEZERRA REQUERIDO: OI S.A, SERASA S/A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010560-08.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000345-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA ALICE ARAUJO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-46.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000447-46.2018.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA ALMEIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLE EPIFANIO OAB - MT19915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000416-26.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. A parte autora alega que adquiriu um 

imóvel em 11/11/2014, o qual ficou inabitado por alguns anos, e que 

objetivando fazer reforma no bem, que não possuía energia, foi até a 

requerida no intuito de transferir a titularidade para o seu nome, bem como 

para que a energia fosse religada. Contudo, narra que foi surpreendido ao 

ser informado de contas pendentes do ano de 2013 – dos meses de 

março, abril e maio, de titularidade de “Adenilson da Costa”, e que a 

transferência só poderia ser realizada e consequentemente o religamento 

da energia se as contas fossem quitadas. Por tal razão, pretende ser 

indenizado pelos danos materiais e morais suportados, pois foi obrigado a 

efetuar o pagamento de dívidas que não lhe pertenciam, sob o argumento 

de que não seria feita a transferência da titularidade da conta e também 

não haveria o religamento da energia. A reclamada, por sua vez, alega 

que a troca de titularidade da unidade consumidora não foi realizada pelo 

fato do requerente não ter apresentando os documentos exigidos. Alega, 

ainda, que em razão de existirem débitos inadimplidos pelo antigo 

responsável, é legitima a negativa de religamento do fornecimento de 

energia ao autor. Sustenta que débitos tarifários de energia elétrica são 

classificados como propter rem, pugnando, ao final, pela improcedência 

dos pedidos iniciais. No mérito a ação é procedente. Verifica-se que a 

parte ré confessa que não realizou a transferência da titularidade da 

conta de energia em razão da autora não ter apresentado os documentos 

necessários à troca, bem como que condicionou o fornecimento de 

energia ao pagamento dos débitos em nome do antigo morador. Contudo, 

verifica-se que bastou o autor realizar o pagamento das referidas faturas 

em nome do antigo usuário para que estes serviços fossem prestados 

pela ré, conforme se verifica da reclamação efetivada pelo autor na 

ouvidoria da ANEEL e dos comprovantes de pagamento das faturas do 

período dos meses 04, 05 e 06 de 2013. Assim, no caso dos autos, o 

dissenso reside na exigibilidade da obrigação em desfavor do autor. 

Verifica-se que o débito foi contraído pelo antigo usuário do serviço, Sr. 

Adenilson da Costa, e não pela parte autora. Dessa forma, o reclamante 

não tem obrigação de adimplir a dívida, visto que não se trata de obrigação 

propter rem, conforme sustenta a concessionária, mas propter personam, 

derivada da responsabilidade pessoal daquele que se utilizou do serviço 

de energia elétrica. Portanto a concessionária deveria exigir o pagamento 

da dívida do efetivo usuário do serviço. Com efeito, indevida se mostra a 

postura da concessionária ao condicionar a religação da unidade 

consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, 

segundo exegese do art. 128, § 1°, da Resolução ANEEL n° 414/2010, in 

verbis: “Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do 

serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à 

quitação dos referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade 

solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua 

área de concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de 

fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por 

consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade 

consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. 1º A 

distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I 

e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito 

pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, 

cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a 

aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas 

de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, 

por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 

industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma 

atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome 

individual, independentemente da classificação da unidade consumidora”. 

Colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

VÍCIO. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA 

CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao 

art. 535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem, mesmo sem ter 

examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pela 

vencida, adotou fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

questão controvertida. 2. O entendimento firmado por este Superior 

Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de 

água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de 

natureza propter rem. 3. Para afastar o entendimento firmado pelas 

instâncias ordinárias, no sentido da ilegitimidade passiva do réu, uma vez 

que não foi provado nos autos a autoria da adulteração do medidor de 

energia, bem como o beneficiado de tal fraude, necessário seria o 

revolvimento do conjunto fático probatório contido nos autos, o que é 

vedado a esta Corte Superior pelo óbice contido no verbete sumular 7/STJ. 

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/06/2014, DJe 25/06/2014) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DÉBITOS DE 

CONSUMO DO ANTIGO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

DO ATUAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

CONTRAPRESTAÇÃO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. 1. O Tribunal de 

origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que 

não cabe à atual locatária do imóvel responder pelo débito referente a 

consumo de água em questão, porquanto não foi a efetiva usuária do 

serviço, mas sim o locatário anterior. 2. Insuscetível de revisão, nesta via 

recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria 

fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A jurisprudência deste 

Tribunal firmou no sentido de que o inadimplemento é do usuário, ou seja, 

de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois a 

contraprestação de água é obrigação pessoal, pois não se vincula à 

titularidade do imóvel, mas a quem solicitou o serviço. (Agravo regimental 

improvido" (STJ, AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2014). Ainda sobre o tema, 

segue jurisprudência do TJ/RS: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER PERSONAM. NECESSIDADE DE 
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ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 27, I E II, DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. Diante da natureza propter personam 

do consumo de energia elétrica, descabe o condicionamento do 

fornecimento ao pagamento de débito de terceiro. Contudo, necessário o 

atendimento pelo usuário, dos requisitos constantes do art. 27, I e II, da 

Resolução nº 414/10 da ANEEL. Apelação parcialmente provida. 

(Apelação Cível Nº 70064250947, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 31/01/2018) Ao 

condicionar o fornecimento de água ao pagamento da dívida do antigo 

morador, a parte ré praticou ato ilícito e tal conduta merece reprovação, 

visto que, embora se valendo de um direito efetivamente existente 

relacionado à cobrança do débito, atribuiu a responsabilidade pelo 

pagamento da dívida à pessoa que não usufruiu o serviço prestado, 

disponibilizando-se a efetuar o religamento somente após a obrigação ser 

liquidada pelo autor, sujeitando-o, pois, à degradante situação que 

comporta, sim, reparação pecuniária. Mais que isso, teve a oportunidade 

de resolver a questão na esfera administrativa, depois na audiência de 

conciliação e durante todo a tramitação do processo, mas resolveu litigar 

até a sentença demonstrando menoscabo com direito claro do 

consumidor, podendo se supor que adota tal prática abusiva como regra, 

prejudicando muitos consumidores. Aqui reside a atitude a dar margem ao 

dano moral. Logo, tenho que os danos morais restaram caracterizados, 

não sendo difícil imaginar os transtornos e dissabores experimentados 

pelo reclamante, que ficou privado do fornecimento de energia elétrica, 

serviço público essencial, tendo procurado a reclamada por diversas 

vezes para solucionar o impasse, conforme protocolos de solicitações 

informados pelo autor, que não foram impugnados pela ré, só obtendo a 

prestação do serviço após o pagamento de débitos que não lhe 

pertenciam. Diante desse quadro, é de se observar a condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Considerando que não houve 

inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; 

considerando o fato de que a dívida não perfazia valor significativo, ao 

ponto de ser custoso o pagamento pelo autor, bem como considerando o 

fato de que a residência ainda não era habitada, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, tendo em vista ainda 

a comprovação do pagamento indevido no valor de R$ 48,37, condeno a 

título de restituição em dobro do valor pago indevidamente a quantia de R$ 

96,74, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso indevido e 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito para: a) 

CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 96,74, com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e acrescido juros 

legais de 1% ao mês, a contar da citação; b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Determino a remessa de cópia integral dos autos para a 

ANEEL, a fim de fiscalizar o procedimento adotado pela concessionária em 

casos similares. Inexiste condenação em custas processuais e honorários 

(art. 54, Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 08 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-73.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PARENTI BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012248-73.2014.8.11.0005. REQUERENTE: FABIO PARENTI 

BITTENCOURT REQUERIDO: JOSENIL NOGUEIRA DA SILVA Vistos etc. 

Após a angularização da relação jurídica processual, comparece a parte 

exequente em Juízo informando que a sua pretensão deduzida na petição 

inicial já fora devidamente atendida pela parte “ex adversa”. Por isso, 

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, inciso III, “a”, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA IGNACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000327-37.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADALGIZA IGNACIO 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais proposta por Adalgiza Ignácio em Face 

de Águas Diamantino, onde sustenta que teve o fornecimento de água 

suspenso indevidamente em sua residência. DAS PRELIMINARES. a) 

Incompetência do Juizado Especial – Perícia Técnica. A parte Requerida 

sustenta preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

a presente ação, uma vez que demandaria de prova complexa. Entretanto, 

em análise dos autos, verifico que não assiste razão tal argumento, uma 

vez que o processo encontra-se instruído com documentos hábeis para 

firmar uma convicção firme sobre a demanda, não havendo necessidade 

de perícia técnica para a solução do litigio, de modo que afasto a preliminar 

arguida. b) Ilegitimidade ativa – Unidade consumidora em nome de terceiro. 

De igual modo, não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez 

que apesar da parte autora não ser a titular da unidade consumidora, 

restou incontroverso nos autos que é esta quem reside no imóvel e paga 

todos os encargos oriundos dele, além disso, foi a autora quem sofreu 

com a suspensão dos serviços junto a unidade consumidora. Dessa 

maneira, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Superadas as 

preliminares, passo a analise do mérito. De início, consigno que a ação é 

procedente. Isto porque, restou incontroverso nos presentes autos que a 

autora permaneceu sem o fornecimento de água durante 04 dias sem 

qualquer motivo plausível, haja vista que todas as contas de água estavam 

devidamente adimplidas, ficando evidente a ocorrência de erro operacional 

da empresa prestadora de serviços. Pois bem. Em análise dos autos, mais 

precisamente pela prova testemunhal colhida, foi possível verificar que 

houve a suspensão equivocada dos serviços, pois conforme o 

depoimento da autora e suas testemunhas o seu cavalete de água estava 

instalado na residência da testemunha Wellinton Richard Mendes, que 

reside ao lado da autora. Tal conclusão se dá uma vez que a testemunha 

Wellinton afirma em seu depoimento que ao chegar em sua residência, 

verificou que havia um buraco no local onde estava situado os dois 

cavaletes de água, constatando, assim, que estava sem o fornecimento 

dos serviços de água. Por fim, a testemunha Wellinton sustenta que 

buscou informações junto à Requerida, sendo informado que a suspensão 

era decorrente de um débito em sua unidade consumidora. Além disso, é 

notório pelas fotografias carreadas aos autos, id. num. 5021500 - Pág. 

1/2, que o corte somente não foi efetuado no hidrômetro da testemunha 

Wellinton, porque a residência é murada e os hidrômetros estão 

localizados dentro do quintal. Em razão disso, a Requerida, de forma 

irresponsável e arbitrária, lacrou a encanação que abastecia ambas as 

residências pelo lado de fora da residência, na calçada do imóvel. Dessa 
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forma, resta clarividente que a Requerida ao suspender o fornecimento de 

água na residência do vizinho da autora, equivocadamente suspendeu os 

serviços na unidade consumidora da autora também. Não obstante, a 

autora informou que todas as contas estavam adimplidas e que não havia 

débitos em aberto para justificar a suspensão dos serviços, fato este 

reafirmado pelo preposto da Requerida. Portanto, evidente o ilícito 

praticado pela Requerida. Nesse ponto, trata-se de relação de consumo, 

portanto, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor de modo que caberia, 

então, à requerida provar a ausência de falha na prestação do serviço, ou 

culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu. Quanto ao pleiteado 

dano moral, frisa-se que a água é elemento essencial à vida, e seu 

fornecimento não pode sofrer solução de continuidade, exceto em 

situações muito específicas, por tempo razoável e com prévia 

comunicação ao consumidor. Ora, são intuitivos os transtornos 

decorrentes da privação de serviço essencial e que causam angústia, 

desgaste pessoal excessivo e abalo psicológico, especialmente quando 

se tem em casa pessoa idosa que mal consegue se locomover, como no 

caso concreto. É de se notar que a parte autora notou a ausência de água 

em sua residência apenas quando o abastecimento de água no 

reservatório (caixa da água) acabou, segundo a autora tal fato ocorreu 

em 16.02.2017, quinta feira, perdurando tal situação por exatamente 

quatro dias, uma vez que os serviços só voltaram à normalidade na 

segunda feira, dia 20.02.2018. Quanto ao tema, vejamos julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Comprovada nos autos a ilicitude do ato 

praticado pela ré, que efetuou o corte indevido do serviço de água 

dispensado ao autor, sem prévia notificação, caracterizado está o dano 

moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar. Precedentes 

jurisprudenciais. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076956093, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/05/2018). 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE 

ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR 

FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA 

DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de 

água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento 

de indenização por danos morais.Se o valor fixado a titulo de danos 

morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão 

dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser 

mantido.Respeita-se o valor da reparação quando fixado com 

razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa 

do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos 

litigantes. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, julgo extinto 

o processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, 08 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIMARA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000382-51.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GLEYCIMARA OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada 

a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a 

relação consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência 

técnica da requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório, razão pela qual afasto a 

preliminar suscitada e defiro a inversão do ônus probatório. Afasto 

também a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso porque, além da parte autora ter 

juntado aos autos consulta retirada do SCPC, foi realizada consulta de 

balcão nos Órgãos de proteção ao crédito diretamente por esse juízo, 

constatando a veracidade da inscrição em comento, conforme se verifica 

em id. n.º 12651415 - pág. 1/2. Afastada as preliminares, passo à análise 

meritória. Pois bem. Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, haja vista que 

não possui qualquer relação contratual com a reclamada, requerendo que 

seja declarado inexistente o débito e a condenação da reclamada em 

danos morais. Em contrapartida, a parte requerida afirma que a dívida é 

válida, pois consistente no inadimplemento de plano de telefonia móvel 

contratado pela autora. Dos autos, verifico que a parte reclamada 

comprovou a contratação do serviço, fato gerador da dívida, através das 

imagens retiradas de seu sistema interno, indicando a contratação de 

seus serviços pela autora, cujo número do contrato é o 0229120885, bem 

como através das faturas emitidas no nome e endereço da parte 

reclamante. Verifica-se também, através das telas de sistema interno, bem 

como através das faturas juntadas pela parte reclamada, os períodos de 

inadimplência que ensejaram a inscrição creditícia do nome da autora, qual 

seja os meses de julho, agosto e setembro de 2016, nos valores de R$ 

66,79, R$ 73,86 e R$ 64,99 respectivamente, sendo que a inadimplência 

de tais valores motivou a inscrição no valor de R$ 205,64. Além do mais, 

nota-se ainda, o registro de faturas que foram adimplidas pela parte 

contratante. Ao passo que os serviços foram suspensos pela parte 

reclamada em virtude do inadimplemento da autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

determinando que a parte autora efetue o pagamento do débito de R$ 

205,64 à reclamada, o que faço com fulcro no artigo 31 da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 09 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 55 de 536



RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000812-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente 

do pedido. O autor sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, no 

entanto, foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, 

suscitou preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito, requerendo ao final a improcedência da ação. Inicialmente, a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece 

acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a relação 

consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência técnica do 

requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. Afasto 

também a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso porque, além da parte autora ter 

juntado aos autos consulta retirada do SCPC, foi realizada consulta nos 

Órgãos de proteção ao crédito diretamente por esse juízo, constatando a 

veracidade da inscrição em comento. Afastadas as preliminares, passo à 

análise meritória. Pois bem. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se que a ré se 

limitou a juntar como meio de prova apenas prints do sistema interno, sem 

qualquer outro elemento a corroborar a existência do débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, tais como o cadastro do autor com seus 

dados pessoais, relatórios de uso, contrato, dentre outras provas 

possíveis. 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. 

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 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00, de acordo 

com a fundamentação delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR 

inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 146,44 (cento e 

quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010152-51.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RAIMUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010152-51.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: DEJAIR RAIMUNDO 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 09 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-56.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010152-56.2012.8.11.0005. REQUERENTE: VANESSA PIVATTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 09 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000775-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HALLANA CAROLINE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000775-10.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HALLANA CAROLINE DE 

ALMEIDA CAMPOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 09 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217797 Nr: 7701-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780, FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - 

OAB:55657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, ao realizar checklist dos documentos 

necessários para a solicitação do pedido de restituição de valores, 

verificou-se que o Requerente não indicou os dados bancários para 

possibilitar a restituição do valor. Assim, em atendimento ao disposto na 

Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 03, impulsiono os autos com 

a finalidade de proceder à intimação do Requerente para que junte aos 

autos os dados bancários em que o valor deverá ser restituído, bem como 

indique os dados pessoais do benefeciário, incluindo CPF, e-mail e data de 

nascimento e, em caso do beneficiário ser Pessoa Jurídica (Empresa ou 

Escritório de Advocacia) deverá juntar cópia do respectivo contrato social, 

nº do CNPJ e dados pessoais de todos os sócios (CPF, e-mail e data de 

nascimento).

Sem prejuízo, desde já impulsiono os autos com carga ao Cartório 

Distribuidor para certificar a respeito da não utilização da guia 

apresentada pelo requerente.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006179-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALEGIO PASTORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANTONIO SOLDATELLI OAB - RS45000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GUIMARÃES PASTORELLO (REQUERIDO)

CENIRA DE OLIVEIRA GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006179-09.2018.8.11.0037. Vistos, etc. 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. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. No que tange ao 

pedido de antecipação de tutela para minorar os alimentos, destaco o art. 

300, do CPC: 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. Verifico que as partes, em 

08/04/2009, transacionaram sobre os alimentos devidos e os fixaram de 

comum acordo no percentual de 43% do salário mínimo, devendo o autor 

Salégio pagá-los em favor do seu filho, ora requerido, Alex. Alega o autor 

não possuir condições de continuar arcando com os alimentos no importe 

de 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo e requer a redução 

para 20% do salário mínimo, aduzindo que a quantia estabelecida estar 

comprometendo seu orçamento doméstico, em razão de estar 

desempregado e de possuir mais duas filhas com sua atual companheira. 

Com efeito, quanto ao pedido de antecipação de tutela, para que seja 

possível o acolhimento do pleito de minoração do encargo alimentar é 

imprescindível que se verifique a efetiva alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, que constitui em si uma relação de 

proporcionalidade, ou seja, é preciso verificar se houve a minoração das 

possibilidades de quem está obrigado a prestá-los. Assim, para justificar o 

pleito revisional é necessário que tenha havido minoração das 

possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando, ônus 

que cabe ao autor da demanda. Denota-se que sobrevieram ao autor duas 

filhas gêmeas, as quais contam atualmente com dois anos de idade, vez 

que nasceram em 02/04/2016, tornando minimamente plausível a alegação 

de que detenha de maiores despesas atualmente. Todavia, no que tange 

aos demais argumentos em que se baseia o requerente para postular a 

redução liminar dos alimentos, entendo não estarem suficientemente 

evidentes para o fim pleiteado. Verifico que o autor se qualifica como 

casado, mas não traz aos autos qualquer documento que corrobore tal 

afirmação (certidão de casamento, declaração/contrato/escritura pública 

de união estável). Outrossim, o requerente afirma estar desempregado 

desde 14/02/2018, mas conforme consulta ao CAGED/MTE (extrato 

anexo), verifico a inverdade dessa informação, notadamente porque o 

autor estava exercendo emprego formal na data da propositura da 

presente ação. Nesse sentido, diante do transcurso de nove anos desde 

o acordo de alimentos anterior, e em razão do nascimento de novos filhos, 

entendo que os alimentos merecem ser revistos, inclusive liminarmente, 

entretanto, não no patamar pleiteado pelo autor, especialmente porque não 

comprovou estar desempregado. Assim, considerando que os alimentos 

devem ser arbitrados em montante razoável que não prejudique a 

sobrevivência do autor, tendo em vista sua condição financeira, entendo 

que a minoração da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo, além 

do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, encontra-se justa 

para um filho. Nesse sentido, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. 

Embora seja certo que a constituição de nova família, com filho, não 

signifique, necessariamente, redução na possibilidade do alimentante, é 

preciso sempre analisar o caso em sua concretude. Quando se trata de 

alimentante abonado, o advento de novo filho provavelmente não 

repercutirá em sua capacidade contributiva. Porém, diversa é a situação 

quando os alimentos são fixados em valor ínfimo, equivalente a 60% do 

salário mínimo, demonstrando, com isto, que se trata de alimentante pobre 

e que já se encontrava em seu limite máximo tolerável de disponibilidade 

financeira quando foi fixada a pensão. Assim, no caso, a superveniência 

do nascimento de outros dois filhos após a fixação da pensão significa 

inequivocamente a redução da capacidade financeira do alimentante, de 

modo a justificar a redução da verba. DERAM PROVIMENTO EM PARTE. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70065231102, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

06/08/2015). Posto isso, defiro parcialmente a tutela antecipada pleiteada, 

diante dos fundamentos acima expostos, a fim de reduzir a pensão 

alimentícia devida pelo autor ao demandado para o quantum 

correspondente a 30% do salário mínimo vigente mensal, hoje 

correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias (médica, odontológica, farmacêutica e material escolar), 

devidamente comprovadas pela requerida, devendo o autor efetuar o 
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depósito na conta bancária da requerida. Visando oportunizar às partes a 

auto composição, favorecendo a celeridade e a economia processual e 

atendendo aos novos preceitos do Código de Processo Civil, designe-se 

audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Intime-se a parte autora 

e cite-se e intime-se a parte requerida. Serve cópia da presente como 

Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 09/11/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002185-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. C. (AUTOR(A))

A. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. S. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

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

Processo Número: 1007048-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. J. F. (RÉU)

J. M. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 07/12/2018 às 15:00 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 9 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005458-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. (REQUERENTE)

L. P. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 07/12/2018 às 16:00 horas, Sala 01, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 9 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004615-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE NOGUEIRA ROSA OAB - 488.924.402-68 (CURADOR)

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar as contestações no prazo 

de 15 dias.

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

Processo Número: 1005883-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. O. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão sob ID 15400845, 

informando o endereço do requerido no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007005-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ALBINA CASTELLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1007005-35.2018.8.11.0037. Vistos etc. 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. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade da 

interditanda para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 14959805, pag. 6) A requerente, irmã da 

interditanda, se mostra legitimada para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a requerente Lorena Castelli 

curadora provisória de Leda Albina Castelli, a qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando a 

curadora nomeada fiel depositária dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 24/04/2019 às 

14h30min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente 

como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste, 29/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade 

de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexistente qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 200559 Nr: 8742-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de intimação dos herdeiros acerca do 

pedido de habilitação de crédito distribuído sob o código-170808, intimo o 

requerente para providenciar diligências, sendo três nesta Comarca - 

ANTONIO MARINO FURLAN - ZONA-1; JAINE REGINA FURLAN BRAVO na 

ZONA-4 e DANIEL HENRIQUE FURLAN - ZONA-1; E, mais Pedro Otávio 

Wiggers; Julia Maria Wiggrs Furlan e Mirian Solange Wiggrs Furlan - carta 

precatória enviada ao Juízo da Comarca de Itapema/SC - código de 

rastreabilidade nº 81120183786904.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130990 Nr: 3562-35.2014.811.0037

 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: MAURI PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENAIDE PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 Vistos, etc.: Primeiramente, defiro o pedido do advogado, para a juntada 

do substabelecimento no prazo de 10 dias. Considerando que as partes 

entabularam acordo quanto a partilha dos bens nos autos cód.38340, e 

levando-se em conta que o presente feito versa sobre o mesmo objeto 

daquela ação, subentendendo-se que o acordo englobaria o presente 

feito, dê-se vista ao advogado da parte autora, Dr. José Ravanello, para 

que se manifeste no interesse do prosseguimento do feito, no prazo de 05 

dias. Sai o presente intimado. Cumpra-se.

 LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO

 Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114565 Nr: 5052-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA LELES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5052-63.2012.811.0037 (Código 114565)

Ação de Reintegração de Posse

Requerente: D.F. Incorporadora e Imobiliária Ltda

 Requerida: Elvira Leles de Souza

 Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por D.F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda em face de Elvira Leles de Souza, 

qualificadas nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.85/86).

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.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuados (fls. 85/86).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005209-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 16006821, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000487-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003047-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA BEDAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004940-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006554-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006064-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000529-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO (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 dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (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 a guia do comprovante da diligência , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (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 esclarecer 

sobre a petição de ID 15948239, uma vez que o anexo não acompanhou a 

petição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005382-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do artigo 

260 do CPC, ante a ausência de recolhimento de custas ou decisão que 

deferiu a gratuidade, certidão do CRI referente aos imóveis, decisão 

completa de p. 584, uma vez que só veio o início, deste modo, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de REITERAR a intimação da parte autora 

para providenciar referidos documentos, no prazo legal, SOB PENA de 

devolução.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BESERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004912-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BRONZATTI (REQUERENTE)

HEIDI MARIANE MULLER BRONZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDUR BRONZATTI OAB - RS32130 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GUILHERME LANGE (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração e decisão que deferiu a 

gratuidade, deste modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 
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art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

REITERAR A INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar os documentos 

faltantes, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006643-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005191-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO APARECIDO PEREIRA MENDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE TOTTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

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(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a Distribuição da Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004802-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO DUARTE ALECRIM SEGUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar A distribuição da Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004725-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BEATRIZ VIA (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007343-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATTANA (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 : 

1007343-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: MOACIR MATTANA Vistos. Analisando 

os autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais 

de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007340-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATTANA (EXECUTADO)

ALTEMIR MATANA (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 : 

1007340-54.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 
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LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: MOACIR MATTANA, ALTEMIR MATANA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das 

custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007342-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATTANA (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 : 

1007342-24.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: MOACIR MATTANA Vistos. Analisando os 

autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007345-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIREGINA TAFAREL (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 : 

1007345-76.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LUCIREGINA TAFAREL Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007360-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARQUES DE SOUZA (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 : 

1007360-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EMERSON MARQUES DE SOUZA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das 

custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007369-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO SILVA (REQUERENTE)

DERSULINA OLIVEIRA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA OAB - SP103410 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA PERONI TANAKA OAB - SP194255 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH COSTA PEREIRA (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 : 

1007369-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DERSULINA OLIVEIRA COSTA 

SILVA, EZIO SILVA REQUERIDO: ELIZABETH COSTA PEREIRA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007412-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernanda Cappellesso Bello de Paula (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 : 

1007412-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: FERNANDA CAPPELLESSO BELLO DE PAULA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29821 Nr: 2138-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORLANDO ARAÚJO, VICENTE SIDOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 1400-58.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/OAB-SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 1016/1032, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209418 Nr: 3881-61.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, BROCUA & 

BROCUA LTDA ME MICRO GRAF INFORMÁTICA, GLEISON SILVA BROCUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO - 

OAB:3876-MT., CARLOS FRANCISCO QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130760 Nr: 3371-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134711 Nr: 6540-82.2014.811.0037

 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: LEOCI FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, FLÁVIA CAMARGO 

KONAGESKI - OAB:MT 17.904, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI 

VIEIRA - OAB:MT 13.049, VANESSA CORREIA FAVARIN - OAB:OAB/MT 

17.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3811-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37184 Nr: 5142-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 259-91.2006.811.0037

 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: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NATAL VARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1865-57.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO FERNANDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 
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direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126161 Nr: 8728-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME/PENARIOL DUARTE CIA LTDA- ME, FÁBIO SILVA DUARTE, 

LARISSA GASPARETTO PENARIOL DUARTE

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141088 Nr: 227-71.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143243 Nr: 1282-57.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147785 Nr: 3385-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162784 Nr: 1564-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. R. MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174770 Nr: 7822-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178723 Nr: 9965-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 448-74.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 3547-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jadson gomes maciel - 
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OAB:18.714-E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:MT 

18441, luiz henrique reis da silva - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:MT 11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT 15458, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:MT/ 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT, VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:22.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para 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.: 59494 Nr: 7085-65.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: POSTO PRIMAVERA LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NICOLODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B/MT, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375/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.: 117690 Nr: 46-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, ADELINO GUADAGNIN, 

MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

MAURO EIITI MUROFUSE, RITA BRIDI GUADAGNIN, PAULO MASSANORE 

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, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 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.: 122066 Nr: 4594-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para 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.: 147383 Nr: 3200-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-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.: 152542 Nr: 5591-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKSUEL EVANGELISTA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para 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.: 155763 Nr: 7102-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERPA COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA -ME, Valdemir Antonio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 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.: 140381 Nr: 10450-20.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES RODRIGUES, EDY PINESSO ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA, WELVA 

ETERNA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 
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SALLA BERG - OAB:MT 18393/O, wellington marlos salls berg - 

OAB:18393

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 259/270, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165212 Nr: 2763-21.2016.811.0037

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BONOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCILENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:15573-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 107/124 no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174449 Nr: 7633-12.2016.811.0037

 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: VALDENI DAVID DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20011 A, FABIANE GOMES PEREIRA 

- OAB:OAB/GO 30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 123, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4242 Nr: 160-05.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides José Zatta, Gessi Terezinha 

Gonçalves Zatta, Wendell Zatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.457/V, com 

anotação “ Não Existe o Nr.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145404 Nr: 2264-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDRIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 

- ME, ANA CRISTINA DA SILVA, PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.110/V, com 

anotação “ Desconhecido”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61851 Nr: 1514-79.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELI - 

OAB:8.239-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167040 Nr: 3714-15.2016.811.0037

 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: JOSENIRE AOZANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA FERREIRA AIRES, ANAILSON 

CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos. Analisando os autos à fl. 100-v, sendo que o procurador da parte 

autora pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, a fim de 

providenciar o endereço atualizado da parte. Defiro o pedido de 

suspensão, decorrido o prazo da suspensão, faça-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos constantes. Nada mais 

havendo, encerro o presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 2609-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, MANOEL 

DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 19337, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MANOEL DIÓZ SILVA NETO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007177-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDINA MARIA VORGNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007177-74.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): AROLDINA MARIA VORGNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por AROLDINA MARIA VORGNES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de Síndrome do manguito 

rotador (M75.1), Gonartrose (artrose do joelho) (M17), Dorsalgia (M.54), 

Dor articular (M25.5) e Sopros cardíacos (R01.0), impedindo-a de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. É de se registrar que 

a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. 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 NCPC, 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. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas de 

forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem 

como de incapacidade laboral temporária. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo médico, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais, o que restou demonstrado no ID nº 16186867, o qual 

relata que a paciente deverá ficar afastada de suas atividades por 180 

(cento e oitenta) dias. Diante das alegações e dos exames médicos 

juntados, resta demonstrada a incapacidade temporária da parte 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO EM 

PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o 

requerido conceda o benefício de auxílio-doença pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias. Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a 

qualquer tempo, caso haja modificação da situação atual. Assim, intime-se 

imediatamente a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio o 

médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6169553204, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007123-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007123-11.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ISABEL GARCIA DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por ISABEL GARCIA COSTA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

mental crônico, impedindo-a de trabalhar. 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 NCPC, 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. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas, uma vez que, existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Diante das alegações e dos exames médicos 

juntados, resta demonstrada a incapacidade temporária da parte 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 
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acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, 

e-mail: pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 9-8129-8909, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6204999587, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006967-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006967-23.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

esquizofrenia paranóide, impedindo-a de trabalhar. 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 NCPC, 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. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início 

de prova material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar 

que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante 

laudo pericial, atestando a incapacidade temporária ou permanente para o 

exercício de atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O 

benefício de auxílio doença é devido em razão da incapacidade 

temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o 

exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei. 2. 

Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a incapacidade 

temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. Juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento 

da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas 

de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a 

apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, 

e-mail: pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 9-8129-8909, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 
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do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

5476826307/31, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005064-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005064-50.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE SEBASTIAO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ajuizada por JOSÉ 

SEBASTIÃO DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que recebe o benefício de auxílio-doença desde 17.07.2010, 

porém foi cessado indevidamente, vez que ainda continua incapaz para o 

trabalho. 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 NCPC, 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. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas. 

Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de 

comprovar mediante laudo de perito nomeado pelo juizo, a fim de atestar a 

alegada incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6143353950, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006776-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANI CHAGAS LOPES MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006776-75.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): REGIANI CHAGAS LOPES MEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C TUTELA ANTECIPADA E/OU POSTERIORMENTE 

CONVERTIDA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por REGIANI 

CHAGAS LOPES MEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de transtornos de discos lombares e de outros, 

fratura lombo sacra, radiculopatia, (lombalgia) dor lombar baixa, 

cervicalgia, outra dorsalgia, espondilólise e espondilolístese, impedindo-a 

de trabalhar. 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 NCPC, 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. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas. 

Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de 

comprovar mediante laudo de perito nomeado pelo juizo, a fim de atestar a 

alegada incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6234268564, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006235-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006235-42.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE WILTON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA ajuizada 

por JOSÉ WILTON DA SILVA SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser portador de sequelas decorrentes de acidente 

de trabalho, impedindo-o de trabalhar. 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 NCPC, 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 
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risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, 

há necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

91/5321208219, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006672-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006672-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FRANCISCA FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por FRANCISCA 

FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ter sofrido distúrbio ventilatório obstrutivo grave, protusão discal 

difusa dos discos intervertebrais de L1-L2 a L4-L5, indentando a face 

ventral do saco tecal e reduzindo as porções inferiores dos forames de 

conjugação, alterações degenerativas das articulações interapofisárias 

L5-S1 e escoliose lombar dupla curva, impedindo-a de trabalhar. 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 NCPC, 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. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas. Oportuno 

salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar 

mediante laudo pericial atualizado, atestando a incapacidade temporária ou 

permanente para o exercício de atividades habituais. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido em razão da 

incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado 

para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em 

lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a 

incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 
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0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

que atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6244298040, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006650-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006650-25.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA ajuizada por EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de fratura subtrocantérica e outros cuidados de seguimento ortopédico, 

impedindo-o de trabalhar. 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 NCPC, 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. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas. 

Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de 

comprovar mediante laudo pericial atualizado, atestando a incapacidade 

temporária ou permanente para o exercício de atividades habituais. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL 

REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido em 

razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade do 

segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 72 de 536



de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

que atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6206134940, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003048-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1003048-60.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCA PEREIRA DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada 

por FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser portadora de artroplastia total do quadril direito 

com prótese implantada, escoliose lombar e espondilose toracolombar, 

incapacitando-a ao trabalho e, requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação 

constante no ID nº 9369732, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que o requerente não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID nº 9419915. No ID nº 

12776305, laudo pericial realizado por perito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, 

que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado 

comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) 

incapacidade permanente ou temporária que impeça o exercício de 

atividades laborais. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. PERÍODO DE 

CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de 

segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A 

concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto 

permanecer ele nessa condição. 3. De acordo com o artigo 24, parágrafo 

único, da Lei n. 8.213/91, havendo perda da qualidade de segurado, as 

contribuições anteriores só serão computadas para efeito de carência 

depois de o segurado, após a nova filiação, recolher, no mínimo, 1/3 das 

contribuições exigidas para o cumprimento da carência dos benefícios de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 4. Em relação ao segurado 

facultativo do RGPS, a filiação gera efeito somente a partir do primeiro 

recolhimento sem atraso. 5. A partir da nova filiação, a parte autora deixou 

de efetuar o número suficiente de recolhimentos tempestivos, não 

cumprindo a carência não exigida para o benefício pleiteado. (TRF-4 - AC: 

85091920154049999 SC 0008509-19.2015.404.9999, Relator: ROGER 

RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 23/08/2016, QUINTA TURMA). Quanto 

aos requisitos supra, apesar de caracterizada a incapacidade laboral da 

parte autora, restou demonstrado, através do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais, que a parte requerente perdeu a qualidade de 

segurado no ano de 2007 e, ainda que a tenha recuperado no ano de 

2008, não houve o recolhimento de contribuições suficientes para o 

cumprimento da carência necessária para a concessão do benefício 

previdenciário. Deste modo, ante a ausência do cumprimento do período 

de carência exigido para a concessão do benefício, não há como acolher 

a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo. 

Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da 

Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001624-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO BORTOLOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON CERUTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em consulta ao sistema SIEL, verifiquei possível endereço do 

executado. CITE-SE o executado no endereço em anexo, nos exatos 

termos do despacho inicial (Id. 7809199). Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001943-14.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001943-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, A 

despeito da informação trazida nos autos pelo Estado de Mato Grosso de 

que cumpriu a obrigação de fazer determinada na sentença, através da 

emissão do CRLV (Id. 15035792), a parte autora juntou petição informando 

que não houve o cumprimento, uma vez que o requerido não procedeu à 

baixa da Dívida Ativa, conforme é possível verificar no Extrato de 

lançamentos de IPVA, o que impossibilita ao autor tirar a 2ª via do CRLV. 

Por esta razão, DETERMINO A BAIXA IMEDIATA DA DÍVIDA DO AUTOR, no 

prazo de 48 horas, sob pena de nova multa única de 02 (dois) mil reais, 

sem prejuízo da multa anteriormente aplicada pelo descumprimento. 

INTIME-SE, PESSOALMENTE, O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, PARA 

QUE CUMPRA A SENTENÇA, sob pena de responsabilidade criminal pelo 

descumprimento. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes/carta precatória. Primavera do Leste/MT, 08 

de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005387-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JANAINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005387-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULA JANAINA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Paula Janaina do Nascimento em face de Itaú S.A, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição 

inicial que a reclamante foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome na 

importância de R$34,43(trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), 

vinculado ao contrato n°000434400119922. Afirma que não possui 

qualquer vinculo contratual de prestação de serviços com a reclamada 

que tenha ensejado a negativação da importância supracitada. Relata que 

encaminhou notificação extrajudicial para a reclamada para fins de 

demonstrar a origem do contrato, no entanto não obtivera êxito. Por fim, 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

da negativação, até o deslinde desta ação. É Relato. Decido. O Caso em 

apreciação já é objeto de flagrante coisa julgada em consonância com os 

autos n°1004631-80.2017.8.11.0037, tendo, inclusive indeferido as 

pretensões da autora e condenando em custas e honorários advocatícios. 

Configura-se a coisa julgada material, quando se repete ação que já foi 

decidida por sentença homologatória, consoante §1°, do artigo 337 e artigo 

502, ambos do Código de Processo Civil, que é o caso dos autos. 

Outrossim, cabe referir que o artigo 505 do Código do Processo Civil veda 

a possibilidade de decidir novamente as mesmas questões: “Art. 505. 

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide”. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, haverá resolução 

de mérito quando o réu reconhecer a procedência do pedido, gerando por 

conseguinte, uma sentença definitiva, apta a produzir a coisa julgada 

material. Destarte, fazendo coisa julgada material a decisão que 

homologou a sentença do juiz leigo, não há como, protocolar nova ação 

para discussão do mesmo fato, sob pena de ofensa à coisa julgada. Posto 

isso, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas processuais em cinco dias. Não 

havendo o pagamento, anote-se na distribuição, conforme previsto na 

CNGC e arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste-MT, 07 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003015-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RODRIGUES COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003015-70.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALMIR FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LOURIVAL RODRIGUES COSTA Vistos em correição. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (termo de audiência id. n° 9669465), 

apesar de devidamente intimada, na pessoa de sua advogada, registrado 

ciência através do ícone “expedientes” no dia 20/07/2017. O Enunciado nº 

20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002763-33.2018.8.11.0037 

Promovente: EDNA MARIA SANTOS SILVA Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial promovida EDNA MARIA SANTOS SILVA 

em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FUNDAMENTO E DECIDO 

Tendo em vista o pedido de desistência e extinção feito pela parte autora, 

homologo a desistência da ação para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. 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 outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006512-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIL SOUSA LIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002862-03.2018.8.11.0037 

Promovente: IONICE GOMES DIAS CASTILHO Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1002864-70.2018.8.11.0037 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por IONICE GOMES DIAS 

CASTILHO em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se 

que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da 

Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “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.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 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 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000125-61.2017.8.11.0037 

Promovente: JOVELINA PEREIRA DA SILVA Promovido: BANCO PAN S.A. 

Ação conexa com as ações 1000122-09.2017.8.11.0037 e 

1000579-07.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por JOVELINA PEREIRA DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Observa-se que 

no ID n°9830313 a ré juntou contestação estranha aos autos, posto que 

se refere a parte autora distinta e a contestação sobre o caso dos autos 

já havia sido juntada. Assim, determino o desentranhamento da peça 

contestatória de ID n° 9830313. Da Preliminar alegada em Contestação A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A autora alega 

ser idosa e receber benefício previdenciário de aposentadoria por idade n° 

1456625451 através do Banco da Caixa Econômica Federal S/A. Afirma 

que no dia 18/11/2016, retirou um extrato da sua conta bancária, onde 

percebeu que havia sido realizado um crédito TED na data de 25/10/2016 

no valor de R$ 4.748,01 (quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e um 

centavo). Aduz a autora que se deslocou até uma agência do INSS e 

retirou um extrato de sua aposentadoria, que para sua surpresa constava 

que a mesma havia realizado um empréstimo por consignação nº 

312275907-3, no valor de R$ 4.748,01 (quatro mil seiscentos e quarenta e 

oito reais e um centavo), a ser pago em 72 parcelas de R$ 143,20 (cento e 

quarenta e três reais e vinte centavos). Ocorre que, a autora afirma não 

ter realizado nenhum empréstimo. O banco réu, por sua vez, alega que a 

autora possui contratos com o mesmo e que estão em pleno andamento. 

Afirma que a requerente contratou empréstimo consignado n° 

312275907-3, no valor de R$ 4.748,01 (quatro mil setecentos e quarenta e 

oito reais e um centavo), a ser pago em 72 parcelas de R$ 143,20 (cento e 

quarenta e três reais e vinte centavos), onde 9 (nove) parcelas já foram 

quitadas mediante desconto em folha. Analisando os autos verifico que 

razão assiste a parte autora, vez que o Banco requerido não se 

desincumbiu em comprovar a legalidade do empréstimo. O réu juntou 

Planilha de proposta simplificada onde constam os dados da autora, 

entretanto não está assinado e nem consta a impressão digital da 

requerente. Já os documentos de Autorização para Desconto em Folha de 

Pagamento e a Ficha Cadastral de Pessoa Física não está preenchida e 

consta uma impressão digital e a assinatura de uma terceira pessoa 

denominada Kelly de Souza Melo. A Cédula de Crédito Bancário tem os 

dados da autora, porém somente na última folha é que tem uma impressão 

digital e uma assinatura de Kelly de Souza Melo. O réu junta ainda, cópia 

dos documentos pessoais de Kelly de Souza Mela, entretanto esta não 

tem qualquer relação de parentesco com a autora e o réu não juntou 

nenhuma procuração para comprovar que a terceira estranha é 

procuradora da autora. Sendo assim, o requerido não comprovou suas 

alegações, bem como não comprovou que o empréstimo foi efetivamente 

requerido pela autora e ainda, o que se pode concluir é que o empréstimo 

foi realizado por meio de fraude. Assim, pelas provas trazidas aos autos 

pela própria autora, bem como os argumentos lançados, entendo que a 

contratação do empréstimo não foi realizada pela parte autora e sim por 

meio de fraude, sendo assim, houve falha na prestação dos serviços por 

parte do banco réu, eis que não tomou as precauções necessárias para 

impedir o ato fraudulento. Em nossa sociedade cada vez mais cresce a 

possibilidade de ocorrência de fraudes no sistema bancário, cabendo 

àqueles que exploram tal atividade antever-se buscando medidas para 

evita-las. Cumpre mencionar, que por se tratar de relação de consumo, em 

que o consumidor é parte hipossuficiente, cabia ao réu provar que a 

contratação do empréstimo consignado foi realizado pela autora, 

entretanto, nada juntou. Ainda, importante mencionar quanto a 

responsabilidade das instituições financeiras pela segurança dos serviços 

por ela prestados, esta é considerada objetiva, em razão do risco da 

atividade bancária e da relação de consumo existente com os clientes 

(CC, art. 927, parágrafo único, e CDC, art. 14). Vejamos: “CDC. Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O caput referido 

artigo 14 do CDC prevê a regra da responsabilidade civil objetiva, isto é, 

independentemente de culpa. Por sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata 

das causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços. 
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Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) § 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.” 

Portanto, tem-se que aplicar a responsabilidade objetiva do banco réu ao 

presente caso, eis que assume o risco pelas atividades exercidas, bem 

como prestou serviço falho e além disso, não dignou-se em provar 

qualquer alegação que o eximi de culpa. Portanto, deve ele ser 

responsabilizado pelos danos causados a parte autora. No tocante ao 

dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim 

em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com 

isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

do banco réu. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 

serviço de forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano 

moral, eis que a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, 

gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto 

que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados. 

Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO 

DE APOSENTADORIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO 

PELO CONSUMIDOR . I - A pendência de julgamento dos embargos de 

declaração opostos pela ora apelada não impede a interposição da 

apelação pela outra parte . Preliminar de não conhecimento do recurso 

afastada . II - O desconto indevido nos proventos de aposentadoria não 

autorizado pelo consumidor indica falha no serviço bancário, configurando 

danos morais indenizáveis . III - Tendo o banco reconhecido 

expressamente que os contratos de empréstimo consignado indicam 

fraude, deve a instituição financeira restituir os valores indevidamente 

descontados. (Processo AC 160712009 MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, 

Julgamento: 29 de Setembro de 2009, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK 

MALUF).” Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela 

procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais. No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que 

não é o caso dos autos, vez que o reclamado efetuou lançou empréstimo 

consignado no benefício da autora e efetuou as cobranças sem observar 

os deveres mínimos de cuidado. Considerando que a autora comprovou as 

cobranças indevidas, bem como que restou comprovado o pagamento de 

9 parcelas do empréstimo, o quantum da repetição do indébito consiste no 

valor de R$ 1.288,80 (hum mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos), que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente, perfazendo o total de R$ 2.577,60 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Em razão do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b) Determino a nulidade do contrato de empréstimo n° 312275907-3; 

c) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. d) Condeno a reclamada a restituir a quantia R$ 2.577,60 (dois 

mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), eis que 

descontados indevidamente do benefício da autora, devidamente 

corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença. e) Determino que o valor de R$ 

4.748,01 (quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e um centavo), 

depositado judicialmente em favor do réu seja liberado a este após o 

trânsito em julgado desta, facultada a compensação de créditos pela parte 

autora. 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, 29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010575-80.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADANAIR HICHELLYN FERREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rudimar Panis Fachinetto OAB - MT5864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010575-80.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: ADANAIR HICHELLYN 

FERREIRA GUIMARAES EXECUTADO: OI/BRASIL TELECOM S.A Vistos, 

Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento da 

sentença, contudo a parte executada está em 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 do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. 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. 
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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 ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, 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, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. 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, 07 de novembro 

de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-25.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BUENO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro o pedido aviado no Id. 11516278, para expedição de 

ofícios pelo Juízo a bancos com a finalidade de localizar eventual conta 

corrente/poupança em nome da parte executada, tendo em vista que a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD realizada no Id. 9106477 

restou frustrada justamente pela inexistência de qualquer relacionamento 

da devedora com quaisquer instituições financeiras. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000710-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDYRA ROTTA ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000710-50.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JANDYRA ROTTA ROSSETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, consigno 

que a exequente prestou contas, por meio do Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica (Id 12513363), relativo ao cumprimento de sentença 

anterior, no entanto, conforme observado pelo Ministério Público, o 

bloqueio e respectivo alvará foi no montante de R$ 18.992,44 (dezoito mil e 

novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), 

enquanto a Nota Fiscal foi de R$18.658,54 (dezoito mil e seiscentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo, portanto, 

a diferença de R$336,90 (trezentos e trinta e seis reais e noventa 

centavos), ser devolvida pela Drogaria Modelo. No mais. Trata-se de novo 

cumprimento de sentença, para adimplemento de obrigação de trato 

sucessivo, instrumentalizado com orçamentos, receituários e cópia do 

Processo administrativo de solicitação do medicamento. Informou que em 

resposta à reclamação junto a Ouvidoria Geral do Conselho Estadual de 

Saúde, esse órgão esclareceu que os referidos medicamentos não estão 

disponíveis no estoque para atendimento à paciente, porém, encontra-se 

em processo de aquisição pelo processo N°355924/2018 aderido a ATA 

001/2018/SES (folhas n°05 da reclamação administrativa) É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O executado não indicou um prazo, mesmo que 

por estimativa, para adimplir a obrigação da qual fora anteriormente 

condenado, por sentença transitada em julgado. No mais, a despeito da 

exigência do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009, que determina a prévia 

intimação do executado para cumprir “(...) acordo ou sentença, com 

trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou 

entrega de coisa certa (...)”, no presente caso, observo que a Fazenda 

Pública Estadual já foi exaustiva e reiteradamente intimada a cumprir: a 

tutela antecipada e a sentença que a ratificou (esta, já transitada em 

julgado), tanto por meio de sequestro de valores decorrente da tutela 

provisória de urgência, quanto através dos sucessivos cumprimentos de 

sentença, anteriores ao petitório sob análise. Por isso, excepcionalmente, 

em consonância com as razões retroexpostas, deixo de intimar o 

executado sobre este último cumprimento de sentença (Id 15575017), bem 

como, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 e do édito 

sentencial, defiro o sequestro do numerário em face do 

devedor/executado, Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 19.730,08 

(dezenove mil e setecentos e trinta reais e oito centavos) para aquisição 

dos medicamentos Sildenafila 25mg e Bosentana 125mg, suficientes a 4 

(quatro) meses de tratamento, conforme orçamentos juntados. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do 

fornecedor com orçamento de menor valor, cujos dados constam na 

petição inicial. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a providenciar a 

retirada do(s) medicamento(s) diretamente com o fornecedor, bem como a 

trazer a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de 

saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, concluso o processo para 

extinção do cumprimento de sentença. OFICIE-SE A FARMÁCIA GOUVEIA 

& LIMA LTDA - ME (CNPJ: 001.233.749/0001-41) PARA QUE DEVOLVA a 

diferença entre o alvará e a nota fiscal apresentada, no montante de 

R$336,90 (trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos). 

Encaminhe-se a guia, para maior facilidade. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSSANDRO JUSTINO DE FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005693-24.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ALEKSSANDRO JUSTINO DE 

FARIAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer c.c 

internação e tutela de urgência deferida (Id 14707942) e cumprida 

proposta por Aleksandro Justino de Farias em face do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Primavera do Leste. Aportou-se a este processo 

o Relatório de Acompanhamento da Clínica subscrito pela psicóloga 

Patrícia Helena de Almeida (Id 16386604) e o Laudo Médico assinado pela 

médica Dra Micheli Nascimento Zandonato (Id 16425067). A douta 

Defensoria Pública Estadual, a qual assiste ao autor, requereu a 

desinternação do autor para que seja possível seu retorno à cidade de 

origem e continuidade do tratamento médico necessário. É o relatório. 

Decido. O laudo médico relata e recomenda o seguinte: “ (...) que o 

paciente Sr. Alekssandro Justino Farias está internado na Clínica 

Liberdade desde o dia 10/08/2018 sob o CID 10=F10.2. Durante internação 

diagnosticou-se hepatopatia crônica decorrente do alcoolismo de longa 

data onde foi necessário tratamento com hepatologista e o mesmo foi 

encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde permaneceu 

internado até a estabilização do quadro clínico. Atualmente encontra-se 

estável e em bom estado geral, contudo, devido a gravidade do quadro 

inicial exposto acima e das alterações laboratoriais ainda vigentes, faz-se 

necessário o devido acompanhamento médico especializado com 

hepatologista e psiquiatra, regularmente. Paciente não possui nenhuma 

limitação no momento que contraindique o deslocamento do mesmo por 

transporte comum estando apto para retornar a cidade de origem para 

continuidade do tratamento em regime de internação.” Destarte, à luz do 

laudo médico e do pedido da Defensoria Pública, autorizo a IMEDIATA 

desinternação de ALEKSSANDRO JUSTINO FARIAS, para que o mesmo 

retorne a sua cidade de origem e dê continuidade ao seu tratamento. 

INTIMEM-SE A CLÍNICA, A DEFENSORIA PÚBLICA E A SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUE PROMOVA O TRANSPORTE 

NECESSÁRIO AO REQUERENTE. DO PAGAMENTO DA 3ª MENSALIDADE 

DA CLÍNICA LIBERDADE Centro de Intervenção e Reabilitação: Verifica-se 

que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva 

da tutela antecipada, pois promoveu a internação do(a) 

paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o pagamento 

dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado de Mato 

Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, apesar de 

regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o sequestro 

de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, aportou-se 

aos autos a nota fiscal nº 1110 (Id 16340320), além do relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16386604). Diante do 

exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, determino 

o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor 

total de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), suficiente ao pagamento de 1 

mês de internação, com base no preço da mensalidade constante da nota 

fiscal. Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Tendo em vista a nota fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Após, concluso para sentença. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005692-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANILSON DA SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005692-39.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RANILSON DA SILVA NOGUEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer c.c internação e 

tutela de urgência deferida (Id 14707502) e cumprida proposta por 

Ranilson da Silva Nogueira em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Primavera do Leste. Aportou-se a este processo o Relatório 

de Acompanhamento da Clínica subscrito pela psicóloga Patrícia Helena de 

Almeida (Id 16385620) e o Laudo Médico assinado pela médica Dra Micheli 

Nascimento Zandonato (Id 16424667) . A douta Defensoria Pública 

Estadual, a qual assiste ao autor, requereu a desinternação do autor para 

que seja possível seu retorno à cidade de origem e continuidade do 

tratamento médico necessário (Id 16424641). É o relatório. Decido. O laudo 

médico relata e recomenda o seguinte: “(...) que o paciente Sr. Ranilson da 

Silva Nogueira esteve internado nesta unidade terapêutica para tratamento 

para tratamento de dependência química porém devido condições clínicas 

necessitou-se encaminhá-lo ao PSMVG onde recebeu diagnóstico e 

tratamento para TB e SIDA. No momento encontra-se em BEG apto a 

realizar o tratamento em sua cidade com infectologista e psiquiatra” O 

relatório de acompanhamento expõe a mesma situação do laudo e 

acrescenta ainda: “(...) Ranilson recebeu a visita de seus familiares do 

Estado do Maranhão, cujos mesmos estão acompanhando na escala de 

seu tratamento. Teve no dia 31.10 alta hospitalar, necessitando de 

tratamento especializado. Tendo em vista que se encontra um 

responsável, no caso a irmã e a sobrinha, vimos por meio deste solicitar a 

transferência da responsabilidade da clínica Liberdade, desvinculando 

assim a nossa obrigação, tendo em vista que seu quadro de saúde 

necessita de tratamento especializado, sendo de longo prazo.” Destarte, à 

luz do laudo médico e do pedido da Defensoria Pública, autorizo a 

IMEDIATA desinternação de RANILSON DA SILVA NOGUEIRA, para que o 

mesmo retorne a sua cidade de origem e dê continuidade ao seu 

tratamento. INTIMEM-SE A CLÍNICA, A DEFENSORIA PÚBLICA E A 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUE PROMOVA O 

TRANSPORTE NECESSÁRIO AO REQUERENTE. DO PAGAMENTO DA 3ª 

MENSALIDADE DA CLÍNICA LIBERDADE Centro de Intervenção e 

Reabilitação: Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1109 (Id 

16341315), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16385620). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 1500,00 (mil e quinhentos 

reais), suficiente ao pagamento de 1 mês de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal. Após a efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de 

Intervenção e Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), com base na nota fiscal supra indicada. Tendo em vista 

a nota fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Após, 

concluso para sentença. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007030-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JOAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO OAB - MT16979/B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007030-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEVANIR JOAO FERREIRA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Devanir João Ferreira em desfavor de Três Comercio de Publicações 

LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados. Dos Fatos. Relata na petição 

inicial que o reclamante pactuou contrato de prestação de serviços com a 

reclamada, em dezembro de 2016, a ser adimplida em 10 parcelas no valor 

de R$59,90(cinquenta e nove reais e noventa centavos). Ressalta que no 

ato da assinatura do contrato, recebeu de brinde uma bolsa de fibra de 

carbono, com rodas, de cor predominante rosa. Afirma que o objeto 

principal do contrato era o envio das revistas Planeta, Runner´s World e 

Woman´s Health. Após a assinatura do contrato, o autor não recebeu 

nenhum exemplar das revistas e os valores que estavam sendo debitados 

de sua fatura do cartão de crédito não foram a importância de 

R$59,90(...), mas sim o valor de R$89,90(oitenta e nove reais e noventa 

centavos). Aponta que entrou em contato com a reclamada para cancelar 

o contrato e solicitar a restituição dos valores já adimplidos. Assim, a 

reclamada informou que apenas poderia proceder cancelamento e a 

restituição dos valores após o envio da mala dita como brinde. Aduz o 

autor que encaminhou a mala recebida na abertura do contrato e não 

houve o imediato cancelamento do mesmo, sendo que as faturas 

vincendas não foram canceladas e continuaram a ser debitados do cartão 

de crédito. Após o adimplemento da última fatura, houve a restituição dos 

valores debitados no cartão de crédito, sendo a importância de 

R$899,00(...). Ressalta que no mês que foi restituído o valor do contrato, a 

reclamada iniciou novos débitos no valor de R$74,85(...), sendo em 12 

parcelas, mesmo diante do cancelamento do contrato. Por fim, o autor 

pretende a antecipação de tutela de urgência para determinar que a 

reclamada proceda ao cancelamento das futuras cobranças, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Contrato de prestação de 

serviços(id. n°16039877), comprovante de devolução do valor do 

contrato(id. n°16040463), extrato de cartão de crédito(id. n°16041955, id. 

n°16042795), e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Analisando detidamente o comprovante de devolução, verifico que a 

reclamada procedeu a restituição da importância de R$899,00(...) e 

consequentemente o cancelamento do contrato. O autor comprovou que 

continuou a ser cobrado indevidamente pela ré após o pedido de 

cancelamento dos serviços, cujos valores estão sendo lançados 

mensalmente nas faturas de cartão de crédito na importância de 

R$74,88(...). Em que pese não haja pedido expresso de cancelamento das 

cobranças na inicial, o serviços já deveria ter cancelados, tendo em vista 

a restituição dos valores supracitados. Dessa forma, presentes os 

pressupostos da responsabilidade civil da reclamada, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO que a reclamada proceda a suspensão 

das cobranças vincendas no valor de R$74,88(setenta e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), sob pena de multa inicial que fixo em 

R$200,00(duzentos reais) para cada cobrança gerada até o limite de 

R$2.000,00(dois mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 01/04/2019, às 14h20min, 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. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

08 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007034-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSANTOS VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007034-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDSANTOS VIEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Edsantos Vieira Ferreira 

em face de Banco Cetelem S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o requerente realizou 

consignado no dia 03/08/2009, na importância de R$3.957,00(três mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais) parcelado em 60(sessenta) vezes 

no valor de R$65,95(sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 

Afirma que a partir do mês 11/2010, quando da 14ª parcela, o desconto 

em folha de pagamento descrito como Consignação “Banco BGN” passou 

a ser descrito como Consignação “Banco BMG”, restando 39 parcelas. 

Aponta que todas as parcelas foram debitadas diretamente da sua folha 

de pagamento. O autor relata que está recebendo constante ligações de 

cobranças na importância de R$1.122,81(um mil, cento e vinte e dois reais 

e oitenta e um centavos) em relação a suposta parcela em aberto de n° 

14º. Aduz que comprovou o adimplemento de todas as parcelas perante a 

requerida, no entanto, as cobranças não foram cessadas. Por fim, o autor 

requer através da antecipação de tutela de urgência que a requerida 

suspenda as cobranças de qualquer meio de comunicação bem como 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde desta ação. É o relato. Decido. Inicialmente, consigno que o autor 

comprovou, através da cédula de crédito do evento n°16046443, a 

consignação em pagamento no valor de R$ 3.957,00(três mil, novecentos 

e cinquenta e sete reais) parcelado em 60(sessenta) vezes no valor de 

R$65,95(sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Todavia, o 

autor não comprovou o pagamento dos consignados em relação as 

parcelas de n°15, 16, 17 e 18, com vencimento em 12/2010, 01/2011, 

02/2011, 03/2011, o que totaliza a importância de R$263,76(duzentos e 

sessenta e três reais e setenta e seis centavos). Não obstante, o autor 

assevera que está sendo cobrando em relação a 14ª parcela que está 

devidamente adimplida, conforme evento n°16046739. Sendo assim, neste 

momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. 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 a querida suspenda a suposta cobrança 

em relação a parcela de n°14º bem como abstenha de incluir o nome do 

autor Edsantos Vieira Ferreira nos órgãos de restrição ao crédito, sob 

pena de multa única para o caso de negativação que fixo em 

R$5.000,00(cinco mil reais), CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS 

PARCELAS 15, 16, 17, 18, no valor de R$263,76(...), no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de revogação da tutela. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 01/04/2019, às 14h40min 

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. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 08 de novembro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006989-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE JUNIOR ALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006989-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE JUNIOR ALVES 

REZENDE REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN 

E INVESTIMENTO Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos mois c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Jose Junior Alves Rezende em face de 

Pernambucanas Financiadora S.A – Crédito Financiamento e Investimento, 

pelos fatos e fundamentos narrado na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial da comarca de Primavera do 

Leste/MT, em virtude da negativação em seu nome no valor de 

R$1.067,11(um mil, sessenta e sete reais e onze centavos) vinculado 

contrato n°612737579. Afirma que não possui qualquer relação contratual 

de prestação de serviços com a reclamada que tenha ensejado a 

negativação em comento. Aponta que o suposto contrato de prestação de 

serviços ocorreu na cidade de São Paulo/SP, lugar totalmente 

desconhecido pelo mesmo. Afirma que protocolou reclamação 

administrativa no Procon da Comarca de Primavera do Leste para 

intermediar a resolução do litígio e não obtivera êxito, pois a requerida foi 

notificada e não apresentou resposta. Por fim, requer através da 

antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão da negativação em 

seu nome, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência 

(id. n°15997172), Extrato do SPC (Id. n°16276303) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. O dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois afirma que não disponibilizou qualquer documento 

essencial e tampouco assinou contrato de prestação de serviço 

educacional. Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio 

da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão 

liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. 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 reclamante José Junior Alves 

Rezende, portador do CPF n°046.037.461-30 e RG 23953080, contrato 

n°612737579, no valor de R$1.067,11(...), dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC) e demais órgãos de restrição de crédito, devendo ser 

requisitado a providência diretamente aos órgãos de restrição ao crédito 

respectivos. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 01/04/2019, às 09h00min 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. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

08 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-19.2018.8.11.0037
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MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))
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Banco Safra S-A (REQUERIDO)
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004012-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA JOANA DE SOUSA 

CABRAL REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, Trata-se da ação 

anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores c/c indenização 

por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Maria Joana de Sousa Cabral em face de Banco Safra S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerente é beneficiária da seguridade social através da aposentadoria 

por idade concedida pelo INSS, cujo benefício n°1327488504 no valor de 

R$954,00(novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais. Afirma que foi 

surpreendida pelo suposto consignado em seu benefício previdenciário na 

importância de R$5.806,23(cinco mil, oitocentos e seis reais e vinte e três 

centavos), vigente em maio de 2018, parcelado em 72(setenta e dois) 

vezes no valor de R$153,00(cento e cinquenta e três reais) mensais. A 

autora relata que não solicitou tal consignado e que apenas recebeu o 

montante na importância de R$1.940,15(um mil, novecentos e quarenta 

reais e quinze centavos), vinculado ao contrato n°000006429637. Por fim, 

a autora requer através da antecipação de tutela de urgência a imediata 

expedição de ofício ao INSS para suspender os descontos previdenciários 

no valor de R$153,00(...), vinculado ao contrato de consignação de 

n°000006429637, de seu benefício previdenciário n°1327488504, sob 

pena de multa a ser arbitrada por este juízo, até o deslinde desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato Bancário (id. n°13694394), Extrato do Benefício 

Previdenciário (id. n°13694390) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Inicialmente, consigno que o suposto consignado 

fora contratado em 06.07.2018, no valor de R$5.806,23(cinco mil, 

oitocentos e seis reais e vinte três centavos), vinculado ao contrato 

n°6429637, em 72(setenta e dois) vezes no valor de R$153,00(cento e 

cinquenta e três reais) mensais, conforme extrato INSS juntado. Além do 

consignado discutido nestes autos, verifico que existem outros 

consignados ativos, neste mesmo banco, conforme extrato do benefício 

previdenciário que não foi contestado pela autora, presumindo serem 

devidos. O extrato bancário expedido em 18 de junho de 2018, registrou 

no dia 28/05/2018 o TED no valor de R$1.920,15(um mil, novecentos e 

vinte reais e quinze centavos) depositado pela Requerida. A autora 

providenciou a consdignação em Juízo, no valor de R$ 1.940,15 (...). 

Registra-se, apenas, por ora, o curioso fato de que a reclamante tem um 

outro empréstimo neste banco, com desconto equivalente (R$ 153,00), já 

constando paga a parcela 36/72, o que poderia sugerir tenha a reclamante 

renegociado esta dívida, tanto mais por haver um TED em sua conta de R$ 

1.920,15, e não R$ 5.806,23, mas não há parâmetros para aferir neste 

momento, pois não consta da inicial os holerites para se verificar se 

cessaram os descontos do empréstimo mais antigo. Assim, a 

verossimilhança das alegações da inicial, comparando com os 

documentos carreados aos autos, presume-se que a requerente foi vítima 
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de estelionatários. No caso, a afirmação da autora de ausência de relação 

contratual, ao menos em princípio, dá suporte para deferir a abstenção da 

requerida de proceder o desconto em sua folha de pagamento. O dano 

irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado caso a tutela 

seja concedida ao final é patente, principalmente se restar comprovada a 

inexistência da dívida. Nesse sentido, a jurisprudência dominante 

colaciona o seguinte entendimento, in verbis: Agravo de Instrumento. 

Tutela antecipada - Ação declaratoria de inexistência de débito, cumulada 

com restituição em dobro e indenização por danos morais - Tutela deferida 

para o fim de o réu se abster de lançar débitos na folha de proventos de 

seguridade social da autora, a título de empréstimo consignado Pretensão 

da autora fundada na versão de que não contratou o empréstimo - Prova 

documental a cargo do réu, não trazida como início de prova ao recurso 

interposto para a revogação da tutela - Autora que junta extrato desua 

conta-corrente da época do empréstimo, como prova de não ter sido 

beneficiada com o capital emprestado - Indícios de fraude contra o réu 

praticada por terceiros, para a qual a autora não concorreu, salvo se 

estiver tergiversando com a verdade e demandando de mã-fé - Recurso 

desprovido. 12ª Câmara de Direito Privado. Relator Cerqueira Leite. 

Comarca de Guaratinguetá/SP, data do Julgamento 28/11/2007. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANTIDA. A afirmação do autor de que foi 

vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, dá suporte à 

pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela para que 

cessem os descontos, pois presente o perigo de dano irreparável e de 

difícil reparação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070223003, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/11/2016). 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 a 

requerida suspenda o contrato de consignação de n°6429637 em relação 

ao benefício previdenciário n°1327488504, da autora Maria Joana de 

Sousa, portadora do CPF 522.050.371-53, bem como abstenha de efetuar 

cobranças na importância de R$153,00(...)em relação ao consignado 

supracitado, sob pena de multa inicial de R$200,00(duzentos reais ) para 

cada cobrança efetuada até o limite de R$2.000,00(dois mil reais). 

Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Declaro a conexão entre os autos 1004012-19.2018.8.11.0037, 

1004044-24.2018.8.11.0037 e 1005392-14.2017, estes últimos propostos 

contra Banco BMG e Itaú BMG, respectivamente, visto que trata de fatos 

semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo propicia 

uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, decisão 

contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos atos 

processuais. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício. Primavera do Leste-MT, 07 de novembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-11.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BISOGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ITACIR WALACHESKI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Oficie ao Departamento da Conta Única para a vinculação do valor 

penhorado/constrito no Id. 3414861 e, após isso, expeça o alvará judicial 

de levantamento em favor da terceira interessada JOALHERIA E ÓTICA 

DREMAR LTDA, em conta corrente oportunamente informada nos autos, 

nos exatos termos da decisão proferida no Id. 3414968. Após, ultimadas 

as providências acima, certifique-se nos autos 8012338-24.2010 e 

retornem ambos os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007202-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA BEZERRA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007202-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VITORIA BEZERRA XAVIER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

proposta por VITÓRIA BEZERRA XAVIER em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para o fornecimento de CLORIDRATO DE 

OXIBUTININA 5mg. Relata na petição inicial que é portadora de 

MIELOMENINGOCELE TORACO-LOMBAR (ESPINHA BÍFIDA) (CID Q05.4), e 

que necessita uso contínuo de CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5mg para 

seu devido tratamento.. Ressalta que a situação é de urgência; é pobre, 

não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

tratamento; o requerente informa, ainda, que obteve resposta negativa do 

Poder Público sobre a previsão da disponibilidade da consulta (Ofício de n° 

210/DPPVA/MT/2018), sendo justificado pelo órgão que tal medicamento 

não está contemplado na tabela do SUS e por este motivo não seria 

fornecido. O Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer Técnico 

nº1167/2018 afirmou que: OXIBUTININA: é um antiespasmódico urinário; A 

indicação da bula oficial do medicamento corresponde a patologia do 

autor, porém o fármaco não é contemplado em nenhuma esfera de gestão 

da Assistencia Fármacêutica. A Indicação está correta, porém fármaco 

não contemplado.(Id 16280352) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelos relatórios 
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médicos subscritos pelo Dr. Bohdan Baranhuk, CRM 5159 e pelo Dr Paulo 

Sergio Siebra Beraldo, CRM/DF 0004283 (Id 16226430), os quais apontam 

a necessidade do uso do medicamento, não podendo ser substituído. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelo teor da declaração do médico e pela gravidade 

da doença, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar a VITÓRIA BEZERRA XAVIER (qualificado(a) na 

petição inicial) o medicamento CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5mg, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com indicação médica, além dos 

demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme 

requerido na petição inicial (desde que acompanhada da necessária 

justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data 

próxima para sua realização. Fixo prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do 

CPC). Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários 

mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento 

desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e 

administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível 

cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. 

CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007178-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007178-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

proposta por SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para o fornecimento do medicamento Spiriva 

Respimat 2,5 mcg 4 ml. Relata na petição inicial que é portador de enfisema 

(CID J43.9), tendo crises de dispneia ao menor esforço realizado e que 

necessita uso contínuo de SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG 4 ML para seu 

devido tratamento.. Ressalta que a situação é de urgência, que tem idade 

avançada, que não pode exercer função laboral alguma; é pobre, não 

possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

tratamento; o requerente informa, ainda, que obteve resposta negativa do 

Poder Público sobre a previsão da disponibilidade da consulta (Ofício de n° 

217/DPPVA/MT/2018), sendo justificado pelo órgão que tal medicamento 

não é dispensado pelo SUS e por este motivo não seria fornecido. O 

Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer Técnico nº1062/2018 

afirmou que: No processo consta Receita Médica válida. Spiriva (brometo 

de tiotrópio): é um anticolinérgico de longa ação que apresenta afinidade 

similar pelos subtipos de receptores muscarínicos M1 a M5. Quando 

administrado por inalação, é seletivo para o brônquio, levando à 

broncodilatação. “Esse medicamento NÃO está incluído na lista de 

Assistência Farmacêutica do SUS. A CONITEC tornou pública a decisão de 

não incorporar esta medicação no SUS para o tratamento de DPOC. (Id 

16242579) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
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dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, em especial pelo relatório médico subscrito pelo 

Dr. Lamberto M. Henry, pneumologista (Id 16191110), o qual aponta a 

necessidade do uso contínuo do medicamento, não podendo ser 

substituído. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo teor da declaração do médico e pela 

gravidade da doença, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar a SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA (qualificado(a) 

na petição inicial) o medicamento Spiriva Respimat 2,5 mcg 4 ml, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com indicação médica, além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Fixo prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007102-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Primicia Center 

Modas LTDA em face de Banco Bradesco S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. 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$3.304,61, vinculado 

ao contrato n°010732586000132. A autora afirma que buscou 

informações à reclamada em relação ao suposto contrato/fatura que 

ensejou o débito e foi informada que houve equívoco no lançamento da 

restrição, pois o banco associou o nome de um cliente pessoa física à 

empresa Autora e pelo fato da semelhança do CPF com o número do 

CNPJ, a esta foi inserida nos órgãos de restrição ao crédito. No entanto, 

relata que até o momento não houve a exclusão da negativação o que 

impossibilita a compra de utensílios para o seu comércio. Por fim, a autora 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

da negativação até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação do CPC (id. n°16117981) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. O dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 
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Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. 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 Primicia 

Center Modas LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ10.732.586/0001-32, contrato 

n°010732586000132, no valor de R$3.304,61 (...) dos órgãos de cadastro 

e inadimplentes(SPC) e demais órgãos de restrição de crédito, devendo 

ser requisitado a providência diretamente aos órgãos de restrição ao 

crédito respectivos. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 02/04/2019, às 14h40min 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. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 09 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007268-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Sandro Alves da Silva em 

face de Itau Unibanco S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o requerente foi impedido 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude 

do protesto em seu nome no valor de R$2.219,63(dois mil, duzentos e 

dezenove reais e sessenta e três centavos). O autor afirma que 

atualmente não possui qualquer vinculo contratual com a reclamada e que 

anteriormente teria financiado um veículo em 48(quarenta e oito) vezes, o 

que fora quitado integralmente. Aponta que o último pagamento deu-se em 

28/02/2018, quando adimpliu a importância de R$1.321,79(um mil, 

trezentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) em relação as 

parcelas de n°43 a 48. Afirma que tentou resolver administrativamente a 

exclusão dos efeitos do protesto, no entanto, até o momento nada fora 

feito. Por fim, o autor requer através da antecipação de tutela de urgência, 

a imediata baixa do protesto, oficiando ao 9º Tabelião de Protesto de 

Letras e Títulos de São Paulo –SP, até o deslinde desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato do Protesto, boleto e comprovante de pagamento (id. n°16286177) 

e demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. O autor 

afirma que atualmente não possui qualquer vinculo contratual com a 

reclamada e que o contrato de financiamento fora adimplida no mês de 

fevereiro de 2018. O protesto fora efetuado na data de 15/04/2017 no 

valor de R$2.219,63(dois mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e 

três centavos) apresentado pelo Banco Itaú Unibanco S.A, em relação ao 

título n°175098631. O autor comprovou apenas o pagamento do título de 

n°175098631, no valor de 1.321,79(um mil, trezentos e vinte e um reais e 

setenta e nove centavos). Todavia, não foi apresentado o contrato de 

financiamento bem como o histórico de pagamento das demais parcelas. 

Assim, considerando que seu nome encontra-se protestado na 

importância de R$2.219,63(...), deverá ser presumido o princípio da boa fé 

em seu favor. O fumus boni juris, evidencia-se pelos fatos alegados pela 

parte reclamante, de que, em princípio, presumem-se verdadeiros, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O 

periculum in mora, por sua vez, resta evidente pelos nefastos prejuízos 

que o protesto acarretaria ao reclamante, obstaculizando seu crédito na 

praça. É firme a jurisprudência hodierna no sentido de que, estando sub 

judice à matéria relacionada com títulos da dívida, presentes o periculum in 

mora e o fumus boni iuris, cabe deferir pedido de sustação de protestos 

de títulos contra os devedores. Vale ressaltar que em relação aos 

protestos de títulos, estando esses efetivados, a determinação judicial é 

para que o cartório suspenda os efeitos, ou seja, que se omita de emitir 

certidões positivas constando os protestos dos títulos objeto da lide. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. PAGAMENTO. 

VEROSSIMILHANÇA. Os documentos juntados pela agravante na inicial da 

ação demonstram, em princípio, o pagamento da dívida objeto do protesto. 

Assim, a prova dos autos é suficiente, por ora, para o convencimento da 

verossimilhança das alegações da agravante, devendo ser deferida em 

parte a antecipação de tutela, no sentido de suspender os efeitos do 

protesto. Atendimento dos requisitos do art. 273, caput, do CPC. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70057720104, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

03/12/2013)” (sem grifo no original). Assim, o deferimento da tutela é 

medida que se impõe. 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 seja oficiada ao 9° Tabelião de Protesto de 

Letras e Títulos de São Paulo-SP, para que o Oficial da Serventia proceda 

à suspensão dos efeitos dos protestos Instrumento n°175098631, Livro 

7332-G, Folha 73, Data protocolo 2429-8, Emissão 09/09/2013, no valor de 

R$2.219,63(...), devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão 

positiva relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

09/04/2019, às 09h00min, 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. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para que o Cartório do 9º Ofício da 

Cidade de São Paulo-SP Proceda a suspensão dos efeitos do protesto em 

relação aos instrumento supracitados. Primavera do Leste-MT, 09 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007332-77.2018.8.11.0037
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(ADVOGADO(A))
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(REQUERIDO)
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007332-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TAYNAH MARINA LUCHESE 

REQUERIDO: BORGES E HERMES ASSESSORAMENTO ESTUDANTIL LTDA 

- ME Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipatória pleiteada por Taynah Marina Luchese em face de Borges e 

Hermes Assessoramento Estudantil LTDA (DECISÃO ASSESSORAMENTO 

ESTUDANTIL), pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que a requerente atualmente está cursando 

Medicina na Cidade Autônoma de Buenos Aires na Argentina, com início 

das atividades no segundo semestre de 2018. Afirma que contratou a 

requerida no dia 12 de março de 2018 para auxiliar no processo de 

validação dos documentos educacionais expedidos pelo Ministério da 

Educação Brasileira a serem reconhecidas na instituição de ensino no país 

da Argentina. A requerente aponta que adimpliu o valor integral do 

contrato na importância de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais) e até o 

momento a requerida não providenciou a validação dos documentos 

essencias identificados na cláusula 1ª do referido contrato de prestação 

de serviços. Relata que a requerida já havia disponibilizado os 

documentos essenciais supostamente homologados pelo Ministério da 

Educação Brasileira para a instituição de ensino, no entanto, foram 

recusados por haver vestígios de falsificação. A autora havia 

disponibilizado todos os seus documentos pessoais originais para a filial 

da reclamada na Argentina. O comprovante de pagamento na importância 

de R$180,00(cento e oitenta reais) equivale a taxa para reaver todos os 

documentos pessoais que estavam naquele País, pois sem eles não 

haveria a possibilidade de realizar o embarque. A requerente assevera 

que até o momento está impedida de exercer todas as atividades 

curriculares exigidas pela instituição de ensino, pois até o momento, a 

requerida não providenciou os documentos homologados pelo Ministério 

da Educação Brasileira à instituição de ensino. Por fim, a autora requer 

através da antecipação de tutela de urgência, que a requerida providencie 

todos os serviços da cláusula 1ª do contrato de prestação de serviços, 

quais sejam: Processo de validação dos documentos (histórico escolar, 

certificado escolar e certidão de nascimento, antecedentes criminais) 

frente aos órgãos Governamentais Brasil-Argentina; Legalização de 

documentos (Histórico escolar, certificado escolar) exigidos pelas 

autoridades argentinas; Legalização e documentos (Histórico escolar, 

certificado escolar) escolar para habilitação de estudos em Buenos 

Aires-Argentina; Matrícula na UBA; Auxílio à legalização de documentos 

para imigração (Taxa Paga pelo Contratado); Auxílio à legalização e 

obtenção do DNI (Documento Nacional de Identificação Argentina). É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Contrato de Prestação de Serviços (id. n°16339290), 

Comprovante de pagamento (id. n°16339595), comprovante de pagamento 

do contrato de prestação de serviços (id. n°16339598) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

analisando o contrato de prestação de serviços, consigno que a 

requerente firmou contrato de prestação de serviços com a requerida em 

12 de março de 2018. O objeto do contrato está explicitamente na cláusula 

1ª do contrato de prestação de serviços educacionais, pois os serviços 

apenas seriam executados após o pagamento da taxa da clausula 4ª, na 

importância de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais). A autora adimpliu a 

taxa da importância supracitada na data de 16/03/2018, ou seja, quatro 

dias após a contratação dos serviços. Nesse sentido, a autora afirma que 

até o momento nenhum dos serviços identificados na cláusula primeira 

foram cumpridos e, neste ínterim, está impedida de exercer todas as 

atividades curriculares exigidas pela instituição de ensino na cidade 

Autônoma de Buenos Aires –Argentina. Assim, o pedido de antecipação 

de tutela de urgência é medida que deve ser imposta, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito. 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 a 

reclamada disponibilize no prazo de 15(quinze) dias as seguintes 

providenciais: a) Processo de validação dos documentos (Histórico 

escolar, certificado escolar e certidão de nascimento, antecedentes 

criminais) frente aos Órgãos Governamentais Brasil-Argentina; b) 

Legalização de documentos (Histórico escolar, certificado escolar) 

exigidos pelas autoridades Argentinas; c) Legalização de documentos 

(Histórico escolar, certificado escolar) Escolar para habilitação de estudos 

em Buenos Aires- Argentina; d) Matrícula na UBA – Universidade Buenos 

Aires; e) Auxílio à legalização de documentos para imigração; f) Auxílio à 

legalização e obtenção do DNI (Documento Nacional de Identidade 

Argentina). Em caso do descumprimento da medida liminar, fixo multa diária 

inicial no valor de R$500,00(quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00(cinco mil reais) tendo como prazo inicial a data da 

citação/intimação. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 15/04/2019, às 08h00min 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. Declaro a conexão 

entre os autos 1007332-77.2018.8.11.0037 e 1007331-92.2018.8.11.0037, 

visto que trata do mesmo réu e os fatos ocorreram no mesmo período, de 

forma que a união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais 

abrangente da situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de 

possibilitar a celeridade e concentração dos atos processuais. Serve a 

presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do 

Leste-MT, 09 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007331-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARTINS CLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES E HERMES ASSESSORAMENTO ESTUDANTIL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007331-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DAIANE MARTINS CLARES 

REQUERIDO: BORGES E HERMES ASSESSORAMENTO ESTUDANTIL LTDA 

- ME Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipatória pleiteada por Daiane Martins Clares em face de Borges e 

Hermes Assessoramento Estudantil LTDA (DECISÃO ASSESSORAMENTO 

ESTUDANTIL), pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que a requerente atualmente está cursando 

Medicina na Cidade Autônoma de Buenos Aires na Argentina, com início 

das atividades no segundo semestre de 2018. Afirma que contratou a 

requerida no dia 12 de março de 2018 para auxiliar no processo de 

validação dos documentos educacionais expedidos pelo Ministério da 

Educação Brasileira a serem reconhecidas na instituição de ensino no país 

da Argentina. A requerente aponta que adimpliu o valor integral do 

contrato na importância de R$2.700,00(dois mil e setecentos reais) e até o 

momento a requerida não providenciou a validação dos documentos 

essências identificados na cláusula 1ª do referido contrato de prestação 

de serviços. Relata que a requerida já havia disponibilizado os 

documentos essenciais supostamente homologados pelo Ministério da 

Educação Brasileira para a instituição de ensino, no entanto, foram 

recusados por haver vestígios de falsificação. A autora havia 

disponibilizado todos os seus documentos pessoais originais para a filial 

da reclamada na Argentina. O comprovante de pagamento na importância 

de R$180,00(cento e oitenta reais) equivale a taxa para reaver todos os 

documentos pessoais que estavam naquele País, pois sem eles não 

haveria a possibilidade de realizar o embarque. A requerente assevera 
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que até o momento está impedida de exercer todas as atividades 

curriculares exigidas pela instituição de ensino, pois até o momento, a 

requerida não providenciou os documentos homologados pelo Ministério 

da Educação Brasileira à instituição de ensino. Por fim, a autora requer 

através da antecipação de tutela de urgência, que e requerida providencie 

todos os serviços da cláusula 1ª do contrato de prestação de serviços, 

quais sejam: Processo de validação dos documentos (histórico escolar, 

certificado escolar e certidão de nascimento, antecedentes criminais) 

frente aos órgãos Governamentais Brasil-Argentina; Legalização de 

documentos (Histórico escolar, certificado escolar) exigidos pelas 

autoridades argentinas; Legalização e documentos (Histórico escolar, 

certificado escolar) escolar para habilitação de estudos em Buenos 

Aires-Argentina; Matrícula na UBA; Auxílio à legalização de documentos 

para imigração (Taxa Paga pelo Contratado); Auxílio à legalização e 

obtenção do DNI (Documento Nacional de Identificação Argentina). É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Contrato de Prestação de Serviços (id. n°16338160), 

Comprovante de pagamento (id. n°16338161), comprovante de pagamento 

do contrato de prestação de serviços (id. n°16338165) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

analisando o contrato de prestação de serviços, consigno que a 

requerente firmou contrato de prestação de serviços com a requerida em 

12 de março de 2018. O objeto do contrato está explicitamente na cláusula 

1ª do contrato de prestação de serviços educacionais, pois os serviços 

apenas seriam executados após o pagamento da taxa da clausula 4ª, na 

importância de R$2.700,00(dois mil e setecentos reais) parcelado em três 

vezes no valor de R$900,00(novecentos reais). No entanto, presume-se 

que a requente adimpliu o contrato de prestação de serviços, pois 

comprovou o pagamento apenas da segunda e terceira parcela de forma 

tempestiva. Nesse sentido, a autora afirma que até o momento nenhum 

dos serviços identificados na cláusula 1ª foram cumpridas e, neste ínterim, 

está impedida de exercer todas as atividades curriculares exigidas pela 

instituição de ensino na cidade Autônoma de Buenos Aires –Argentina. 

Assim, o pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que deve 

ser imposta, considerando ainda pronta a atuação da requerente na 

defesa de seu suposto direito. 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 a reclamada 

disponibilize no prazo de 15 (quinze) dias as seguintes providenciais: a) 

Processo de validação dos documentos (Histórico escolar, certificado 

escolar e certidão de nascimento, antecedentes criminais) frente aos 

Órgãos Governamentais Brasil-Argentina; b) Legalização de documentos 

(Histórico escolar, certificado escolar) exigidos pelas autoridades 

Argentinas; c) Legalização de documentos (Histórico escolar, certificado 

escolar) Escolar para habilitação de estudos em Buenos Aires- Argentina; 

d) Matrícula na UBA – Universidade Buenos Aires; e) Auxílio à legalização 

de documentos para imigração; f) Auxílio à legalização e obtenção do DNI 

(Documento Nacional de Identidade Argentina). Em caso do 

descumprimento da medida liminar, fixo multa diária inicial no valor de 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais) 

tendo como prazo inicial a data da citação/intimação. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2019, às 

14h40min 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. Declaro a conexão entre os autos 

1007332-77.2018.8.11.0037 e 1007331-92.2018.8.11.0037, visto que trata 

do mesmo réu e os fatos ocorreram no mesmo período, de forma que a 

união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da 

situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a 

celeridade e concentração dos atos processuais. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

09 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO MARCOS VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005680-25.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO MARCOS VICENTE DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1100 (Id 

16349847), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16380724). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 

alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005696-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005696-76.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO AMARO DA SILVA RÉU: 
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ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a internação 

do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o 

pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado 

de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, 

apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o 

sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1111 (Id 16339578), além do 

relatório de acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16387824). 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 

(quatro) meses de internação, com base no preço da mensalidade 

constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, 

algumas inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 4 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005645-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNI ALVES VANDERLEI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005645-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VOLNI ALVES VANDERLEI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1115 (Id 

16338799), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16388728). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 

alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005676-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAR PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005676-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GEOVAR PINHEIRO LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1113 (Id 

16339221), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16388275). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 
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alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005695-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MENDES SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005695-91.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WILLIAN MENDES SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a internação 

do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o 

pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado 

de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, 

apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o 

sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1112 (Id 16339549), além do 

relatório de acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16381532). 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 

(quatro) meses de internação, com base no preço da mensalidade 

constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, 

algumas inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 4 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005697-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO TORRES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005697-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRO TORRES SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a internação 

do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o 

pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado 

de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, 

apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o 

sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1108 (Id 16345215), além do 

relatório de acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16383517). 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 

(quatro) meses de internação, com base no preço da mensalidade 

constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, 

algumas inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 4 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005646-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMAIA GUTERRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005646-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO LIMAIA GUTERRES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1107 (Id 

16345699), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16382858). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 

alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005691-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005691-54.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AMADEU RODRIGUES DE LIMA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a internação 

do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o 

pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado 

de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, 

apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o 

sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1105 (Id 16346982), além do 

relatório de acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16382514). 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 

(quatro) meses de internação, com base no preço da mensalidade 

constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, 

algumas inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 4 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005688-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FERREIRA AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005688-02.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JAILSON FERREIRA AMARAL 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a internação 

do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o 

pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado 

de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, 

apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o 

sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1104 (Id 16347943), além do 

relatório de acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16382273). 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 

(quatro) meses de internação, com base no preço da mensalidade 

constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 
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quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, 

algumas inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 4 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005677-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERLENE LEAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LOIVO SANTOS LEAL (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005677-70.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SERLENE LEAL RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, LOIVO SANTOS 

LEAL Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1103 (Id 

16347986), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16381836). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 

alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005685-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MESSIAS FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005685-47.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EMANUEL MESSIAS FERREIRA 

DO NASCIMENTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera 

do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois 

promoveu a internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade 

terapêutica e efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da 

internação. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação 

genérica e permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela 

de urgência, cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir 

a prestação devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1102 

(Id 16348440), além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 16381058). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 

alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005758-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PENTEADO RODRIGUES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005758-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA PENTEADO 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência (Id 14848408) e que 

o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo, entendo necessário o bloqueio e 

sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o bloqueio e 

sequestro de verba pública necessária para o tratamento com dos 

medicamentos Tizanidina 2mg, Retemic 5mg, Baclofeno e Imipramina 25mg, 

bem como já havia juntado os orçamentos (Id 15875574 e Id 14738446). 

Diante do exposto, DEFIRO O SEQUESTRO DO NUMERÁRIO em face do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 622,74 (seiscentos e vinte e 

dois reais e setenta e quatro centavos), para aquisição dos 

medicamentos, para o tratamento da requerente LUCIA PENTEADO 

RODRIGUES. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do menor fornecedor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a retirar os medicamentos, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

a retirada. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o 

processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005387-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JANAINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005387-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULA JANAINA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Paula Janaina do Nascimento em face de Itaú S.A, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição 

inicial que a reclamante foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome na 

importância de R$34,43(trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), 

vinculado ao contrato n°000434400119922. Afirma que não possui 

qualquer vinculo contratual de prestação de serviços com a reclamada 

que tenha ensejado a negativação da importância supracitada. Relata que 

encaminhou notificação extrajudicial para a reclamada para fins de 

demonstrar a origem do contrato, no entanto não obtivera êxito. Por fim, 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

da negativação, até o deslinde desta ação. É Relato. Decido. O Caso em 

apreciação já é objeto de flagrante coisa julgada em consonância com os 

autos n°1004631-80.2017.8.11.0037, tendo, inclusive indeferido as 

pretensões da autora e condenando em custas e honorários advocatícios. 

Configura-se a coisa julgada material, quando se repete ação que já foi 

decidida por sentença homologatória, consoante §1°, do artigo 337 e artigo 

502, ambos do Código de Processo Civil, que é o caso dos autos. 

Outrossim, cabe referir que o artigo 505 do Código do Processo Civil veda 

a possibilidade de decidir novamente as mesmas questões: “Art. 505. 

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide”. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, haverá resolução 

de mérito quando o réu reconhecer a procedência do pedido, gerando por 

conseguinte, uma sentença definitiva, apta a produzir a coisa julgada 

material. Destarte, fazendo coisa julgada material a decisão que 

homologou a sentença do juiz leigo, não há como, protocolar nova ação 

para discussão do mesmo fato, sob pena de ofensa à coisa julgada. Posto 

isso, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas processuais em cinco dias. Não 

havendo o pagamento, anote-se na distribuição, conforme previsto na 

CNGC e arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste-MT, 07 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005969-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005969-89.2017.8.11.0037 Reclamante: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH Reclamadas: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e B2W 

COMPANHIA DIGITAL SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do 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. Relata a parte autora que na data de 07/08/2017 adquiriu um 

“ZENFONE 2 LASER 32GB 6 – PRATA” das requeridas, pelo valor de 

R$699,99. Ocorre que o aparelho, em aproximadamente 2 meses (60 dias) 

de uso começou a falhar, que após contato administrativo recebeu código 

de postagem número 941954545, com o respectivo número de ordem de 

serviço número RMABRB6HA3281, enviado via correios, que a ré não 

possui assistência técnica no Estado de MT, que na data de 11/10/2017 

após aproximadamente 24 (vinte e quatro) dias após o retorno da 

assistência, o aparelho novamente começou a apresentar defeito, que o 

autor entrou em contato com a requerida ASUS, e conversou com o 

atendente Renan conforme PROCOCOLO 1608904, que 5 (cinco) dias 

após a solicitação de reparo, a requerida ASUS enviou a autorização de 

postagem número 961129487, RMA BRB6HBA450, que na data de 

30/11/2017 realizou a postagem do produto que até o dia 11/12/2017 o 

aparelho sequer foi devolvido ao autor. Liminar deferida. Sustenta a 

reclamada B2W COMPANHIA DIGITAL o cumprimento da tutela, 

ilegitimidade passiva, necessidade de perícia, e que em momento algum o 

autor faz prova dos fatos, e por fim aduz a ausência de danos morais no 

presente caso. Sustenta a reclamada ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

LTDA necessidade de perícia, que diferentemente do alegado pelo autor 

os devidos reparos sempre foram providenciados, conforme laudos 
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técnicos anexos, o aparelho foi devidamente reparado sempre que 

encaminhado à assistência técnica, não tendo o que se falar em 

negligência ou ausência de prestação de serviços pela ré, que o aparelho 

retornou para o autor em perfeitas condições de uso na data de 18 de 

dezembro de 2017, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. É o breve relato. Das Preliminares. A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser afastada. O 

consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na 

cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de 

responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e 

§ 1º do art. 25 do mesmo codex. Rejeito a preliminar de complexidade da 

causa, haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do 

problema, motivo pelo qual revela-se a competência do Juizado Especial, 

além disso, os autos contêm evidências materiais que serão tratadas na 

fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. 

Decido. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte 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. O pedido de indenização tem como causa de pedir 

não somente o vício do produto, mas também a assistência não prestada 

ao consumidor. Restou devidamente provado nos autos que o produto 

adquirido apresentou problemas técnicos dentro da garantia, bem como 

ficou evidenciado a conduta diligente da parte autora em resolver o 

imbróglio amigavelmente, diante das postagens do aparelho para a 

assistência técnica fora da comarca. Os laudos técnicos trazidos pela 

contestação corroboram com a versão explanada na exordial ao passo 

que confirmam os problemas técnicos do telefone celular, destarte, são 

incontroversos os vícios de qualidade do produto, bem como a 

persistência das complicações, tendo em vista que os celulares foram 

postados e devolvidos mais de uma vez, e até o deslinde processual atual 

o autor não teve remediada a situação. A parte reclamante comprovou os 

vícios dos produtos, bem como a busca pela resolução do problema, que 

de forma contumaz não foi resolvido, por sua vez, as requeridas se 

limitam a negar qualquer ilícito praticado e a incidência de danos morais. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC, o que não ficou demonstrado no caso em tela. 

O art. 18, §1º, do CDC estipula em trinta dias o prazo para que os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis providenciem o 

saneamento pelos vícios apresentados ou devolução dos valores 

despendidos, o que não foi respeitado pelo reclamado, motivo pelo qual 

deve a requerida ser condenada, não somente compelida a cumprir a lei 

que já era ciente anteriormente a esta demanda. Quanto aos danos 

morais, há a quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e 

insegurança no consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à 

mercê da boa vontade das reclamadas na resolução do problema. Julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, 

para o fim de: Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 

(mil reais) por descumprimento da liminar incialmente deferida já 

devidamente depositada pela requerida ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA. Converter a obrigação de fazer em perdas e danos em 

consonância com a parte final do artigo 499 do NCPC, assim, condenando 

as reclamadas solidariamente a restituir os valores pagos pelo produto 

adquirido, de forma corrigida pelo índice INPC e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês. A correção monetária incide desde a data do pagamento e 

os juros de mora a partir da citação. Condenar as reclamadas 

solidariamente ao pagamento de indenização de cunho moral no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil rais). O valor do ressarcimento deverá ser 

corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o 

arbitramento desta sentença. Determino o levantamento do saldo 

remanescente depositado pela reclamada ACBZ IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA inerente ao descumprimento da liminar. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 06 de novembro de 2.018 EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 168912 Nr: 4701-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FRANCISCO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 168912

1. Defiro o pedido contido na cota ministerial de fl. 44.

2. Cite-se o acusado Alex Francisco Orlando, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 87/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Lidiane Dias de Campos Maraschin, 

matrícula 12348– Gestora Judiciária da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

estará afastada de suas funções nesta data, em virtude de estar 

participando do Workshop Motivacional e de Atualização.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Fabiane Maria Santos Nascimento (matrícula 

13613) – Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 2ª Vara Criminal, no dia 09/11/2018, durante o 

afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1005611-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DAMASCENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roseli Augusta de Brito (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1005611-18.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida em audiência. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001394-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001394-92.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em complementação a 

decisão proferida em id. 16281472, REMETAM-SE os autos ao arquivo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RIOS HELENO ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO ANTONIO SCAQUETTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003940-23.2018.8.11.0040. Vistos etc. COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000590-95.2016.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado no petitório de id. 13635039, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, assinalando 

prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005449-23.2017.8.11.0040

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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WDNILSON BORGES 03468546106 (EXECUTADO)

WDNILSON BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005449-23.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

pedido de penhora online, INTIME-SE a exequente para apresentar 

memória de cálculo atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SANTI (EXECUTADO)

VALENTINA RUSSO (EXECUTADO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000290-36.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

pleito de citação editalia da executada Valentina Russo, EXPEÇA o 

necessário à citação dos executados no endereço indicado em id. 

13604229. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002089-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002089-80.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, com relação 

à citação do executado verifica-se que a mesma não observou o disposto 

no §1º, do art. 248 do CPC, eis que a correspondência foi recebida por 

terceira pessoa. Desta feita, a fim de evitar nulidade futura, DETERMINO a 

expedição de nova carta de citação, nos moldes do art. 248 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006322-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEURIVAN DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006322-23.2017.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que os documentos que acompanham a exordial encontram-se 

parcialmente ilegíveis. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para 

proceder a reinserção dos documentos aos autos. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000776-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMELUS RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO CANOFF KALINIWSKY (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1000776-21.2016.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação do demandado. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000613-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000613-70.2018.8.11.0040. Vistos etc. ACOLHO o parecer 

ministerial de id. 13682553. Desta feita, INTIME-SE a parte demandada para 

encartar aos autos seus atos constitutivos, assinalando prazo de 10 (dez) 

dias. Após, ABRA-SE VISTA ao Parquet. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001406-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRIACA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MANOEL DE JESUS MUNIZ CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001406-43.2017.8.11.0040 Vistos etc. COLHA-SE o parecer 

ministerial. Após, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004893-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004893-21.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA EXECUTADO: 

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução ajuizada por INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA em desfavor 

de MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Entre ato e outro, a exequente pugnou pela penhora de parte 

ideal do imóvel do qual a executada é coproprietária, eis que casada em 

regime de comunhão parcial de bens com o proprietário Cristiano José 

Quaini, alegando que referido imóvel integra o patrimônio comum do casal. 

Pois bem, da análise apurada da matrícula acostada em Id. 16058059 é 

possível constatar que, quando da aquisição do referido imóvel pelo 

proprietário Sr. Cristiano José Quaini, este já era casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens com a executada Sra. Maristela Ines Kuffel 

Quaini, sendo assim, referido imóvel integra a meação da executada, o 

que permite a penhora da parte que lhe cabe. Nesse sentido inclusive, é o 

entendimento atualizado dos Tribunais: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Penhora sobre 50% dos ativos localizados em nome da 

esposa do Executado – Cabimento Regime de comunhão parcial de bens 

Viabilidade de penhora da quota-parte do devedor sobre o patrimônio 

comum Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP: 

22003403320178260000. Julgamento: 12 de março de 2018. Relator: Mario 

de Oliveira). Por tais motivos, perfeitamente cabível a penhora sobre a 

respectiva meação da executada, razão pela qual DEFIRO o pedido de 

penhora de fração ideal do imóvel indicado em Id. 16058047, devendo ser 

observada, no entanto, as averbações de indisponibilidade constante na 

matrícula do imóvel. Ante a juntada da respectiva matrícula, LAVRE-SE o 

termo de penhora diretamente em cartório sobre a parte ideal da 

propriedade da executada, procedendo com a sua intimação conforme 

requerido pela exequente. Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a 

comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o 

qual se torna inviável a alienação. Cumpridas as providências 

supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, devendo o 

credor ser intimado, inclusive, para informar se tem interesse em adjudicar 

os bens penhorados, ou levá-los a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que 

se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese, 

alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e 

venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 

moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social ou de 

ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente a 

terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do CPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002142-95.2016.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente aos 

valores remanescentes, INTIME-SE a executada para cumprir 

integralmente a obrigação, sob pena de penhora. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006092-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRLEI RAMOS TOFOLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006092-78.2017.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado no petitório de id. 13823367, INTIME-SE a 

parte autora para requerer o que entender de direito, assinalando prazo 

de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000940-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000940-15.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em complementação a 

determinação exarada em id. 13054221, DEFIRO os benefícios da AJG em 

favor da parte autora. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003507-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN E DALLA VECHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. BUZZACARO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003507-19.2018.8.11.0040. Vistos etc. Conclusão equivocada. 

CUMPRA-SE conforme determinação exarada em id. 13951084. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000310-27.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante o petitório de id. 

14629472, INTIME-SE o exequente para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003230-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO SHOW RACE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003230-03.2018.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, pelos 

fundamentos já expostos na decisão proferida em id. 13951787 e, não 

havendo qualquer fato novo hábil a modificar o decisum, INDEFIRO o 

pedido de formulado em id. 14423246. CONCEDO prazo impreterível de 15 

(quinze) dias para a parte promova a juntada aos autos do comprovante 

de pagamento das custas e taxa judiciária. Decorrido o prazo, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004039-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVANI DE SANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTOPHER TAYGRA OLIVEIRA PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004039-27.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE conforme 

determinação exarada em id. 11619558. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003298-86.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 

09h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000472-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER AULER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000472-51.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

14674208, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, assinalando prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004013-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLINTON MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004013-29.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: 

HELLINTON MARQUES DE OLIVEIRA Autos n. 1004013-29.2017.8.11.0040 

Vistos etc. Em que pese a minuta de acordo juntada aos autos pela parte 

exequente em Id. 16337558, evidencia-se a ausência da assinatura do 

executado na referida avença, o que obsta sua homologação. Deste 

modo, INTIME-SE o exequente para que apresente referido documento 

devidamente subscrito pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não homologação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho 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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005785-27.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LAURIANA VIANNA 

SILVA - ME Autos n. 1005785-27.2017.8.11.0040. Vistos etc. Através do 

petitório de id. 14948529, a exequente promoveu o aditamento da inicial a 

fim de que o feito passe a tramitar sob o rito da ação monitória. Pois bem. 

Dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O 

autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, 

sem delongas despiciendas, considerando que ainda não ocorreu a 

citação do executado, DEFIRO o aditamento a inicial. No mais, 

compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória proposta é 

pertinente, na medida em que a obrigação que a parte autora visa seja 

cumprida é adequada ao procedimento especial respectivo, além do que, a 

petição inicial encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Sendo assim, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, para que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do valor inscrito na inicial ou então ofereça embargos, nos 

termos que prescrevem os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil. 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a parte requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas, conforme dispõe o art. 701, § 1º do 

mesmo “codex”. Quanto aos honorários advocatícios, no caso de 

cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o valor da causa (art. 701, do 

CPC). Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000306-87.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA EXECUTADO: 

CLECI CALVI CARDOSO Autos n. 1000306-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. 

Em atenção ao petitório de Id. 14941548, CUMPRA-SE conforme já 

determinado em decisão de Id. 9314581. Insta salientar ainda que o 

devedor será intimado para cumprir a sentença/acórdão pelo Diário da 

Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, consoante 

dispõe o art. 513, §2º, I, do CPC. Se transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE 

e façam os autos conclusos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005092-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ANTUNES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME DE MAGALHAES JUNIOR OAB - MS12494 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DESIDERIO DE MORAES OAB - MS13512 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILSON REIS GONÇALVES (TESTEMUNHA)

WANDERLEI PEREIRA (TESTEMUNHA)

ANTONIO LISBOA SANTANA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005092-09.2018.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida em audiência. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIRTON LOCATELLI (EXECUTADO)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001031-76.2016.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca do petitório de id. 15667097. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1002260-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RAFALSKI NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUETENE ORANE DE OLIVEIRA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002260-03.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante o teor do 

expediente de id. 15174818, REDESIGNO a sessão de mediação perante o 

CEJUSC local para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecado. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005901-33.2017.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 15h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CITE-SE o requerido no endereço 

declinado em id. 15338976. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RECH ERD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR JOSE ERD (REQUERIDO)

Elodir Pedro Erd (REQUERIDO)

MÁRIO ERD (REQUERIDO)

ELOCIR ERD (REQUERIDO)

ELOY ANTÔNIO ERD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001663-68.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARMELINDA RECH ERD REQUERIDO: ELODIR PEDRO ERD, 

ELOIR JOSE ERD, MÁRIO ERD, ELOCIR ERD, ELOY ANTÔNIO ERD Vistos 

etc. Tendo em vista o transcurso da dilação de prazo pugnada pela autora 

(id. 10821408), INTIME-SE pessoalmente para regular a representação 

processual nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito. Após, concluso. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003174-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEJAMIM ANDRADE CORTE (EXECUTADO)

ANTONIO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003174-04.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: BEJAMIM 

ANDRADE CORTE, ANTONIO GONCALVES Vistos etc. Previamente a 

análise do pedido de Id. 14590345 INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar acerca da penhora realizada aos autos em Id. 14239051 - Pág. 

15-20, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 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: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA 

ANDRÉ - OAB:OAB/RS 87.146, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - 

OAB:184.970-E/SP, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, 

DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo 

Hoffmann - OAB:16538/GO, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 

OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 

4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - OAB:OAB/RO2507, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, FABIANA BOLOGNANI 

GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 65.635, FELIPE NAVEGA 

MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA KALE DA CAL WINTER - 

OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424, 

FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, Fernando Rudge 

Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES 

- OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 

OAB:OAB/RO 5546, HELOISA HELENAWANDERLEY MACIEL - 

OAB:OAB/MS 1103-B, HUGO FILARDI PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, 

IVAN MENDES DE BRITO - OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - 

OAB:146176/SP, JANAINA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, 

JEANNE SALVIANO DA S. DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - 

OAB:9.206/MT, Jonathan Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, 

JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL 

AMADOR ZOGAIBE - OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO 

MARTINS BARALDI - OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - 

OAB:OAB/MG152049, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, 

LUIZINHO ORMANEZE - OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA 

POYART - OAB:OAB/ DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS 

AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 6648.10.2011.811.0040 (Cód. 87157)Vistos etc.Objetivando 

nortear e otimizar o resultado da audiência de gestão democrática 

agendada para o dia 22 próximo, segue anexo a esta decisão sugestão de 

pauta a ser debatida na oportunidade.Considerando que na ocasião serão 

discutidos, entre outros pontos, questões de ordem técnica, todos os 

interessados participantes, em especialmente credores, deverão se fazer 

representar por seus respectivos Procuradores.Considerando que o 

processo recuperacional em questão ultrapassa 50 (cinquenta) volumes 

físicos, sugere-se que, por ocasião da audiência, os Procuradores já 

habilitados nos autos informem o número das folhas onde se acha juntado 

o instrumento de procuração e/ou substabelecimento e, caso não 

habilitados, apresentem na mesma oportunidade a competente procuração 

e/ou substabelecimento.Intimem-se.Sorriso/MT, PAUTA AUDIÊNCIA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA1 Viabilidade de cumprimento do plano de 

recuperação judicial após o julgamento do recurso de Agravo de 

Instrumento nº 1000531.96.2017.8.11.0000 pela Primeira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça deste Estado;2. Buscar alternativas junto à 

Recuperanda e os credores que garantam a satisfação do crédito, mas 

também a continuidade/soerguimento da empresa;3. Diante das 

inconsistências apontadas pela Administradora Judicial em relação ao 

último quadro geral de credores, especificadamente credores trabalhistas, 

buscar solução célere e efetiva para atualização correta dos créditos e 

posterior retificação do quadro;4. Sugerir que os credores tragam para a 

audiência certidão e/ou cálculo do crédito atualizado, nos termos do art. 
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9º, inciso ii, da lei 11.101/2005, para fim de auxiliar na correção do Quadro 

Geral de Credores;5. Definir a forma de alienação dos lotes localizados no 

loteamento Porto Alegre;6. Definir alternativa para pagamento dos créditos, 

face a total inviabilidade de se fazer mediante a expedição de Alvará 

Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118773 Nr: 9162-28.2014.811.0040

 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: AASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista o abandono da causa pela inventariante, e ante a 

impossibilidade de sua substituição, é medida que se impõe a remessa dos 

autos ao arquivo provisório. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO 

OU ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA CASSADA. 1 - A extinção 

do Feito, sem julgamento do mérito, por inércia no impulso da tramitação 

processual, deve ser precedida da intimação pessoal do Autor, bem como 

de seu advogado, via publicação no órgão oficial. 2 - Embora o Autor 

tenha sido regularmente intimado para dar prosseguimento ao Feito, a 

ausência de prévia intimação do advogado descaracteriza o abandono da 

causa previsto no art. 485, III, do CPC, impondo-se a cassação da 

sentença que extinguiu prematuramente o processo. 3- Em caso de inércia 

do inventariante em dar regular andamento ao Feito, não deve ser extinto o 

processo de inventário por abandono de causa ou por ausência de 

interesse processual, haja vista envolver interesse público. Assim, 

verificando-se que o inventariante deixou de promover o andamento do 

processo, proceder-se-á à sua remoção e à nomeação de outro em seu 

lugar, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil ou, 

ainda, ao encaminhamento do processo para o arquivo provisório. 

Apelação Cível provida. (grifo nosso) (TJ-DF Órgão Julgador: 5ª TURMA 

CÍVEL. Publicação: Publicado no DJE: 29/08/2017. Julgamento: 23 de 

Agosto de 2017. Relator: ANGELO PASSARELI). Sendo assim, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até a manifestação da parte 

interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.Às 

providências.Sorriso/MT., 08 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139090 Nr: 10168-36.2015.811.0040

 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: SSSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n. 10168-36.2015.811.0040 – Código: 139090.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 241, SUSPENDO a audiência de conciliação 

designada à fl. 236.

 Previamente a redesignação, diante da certidão de fl. 239, INTIME-SE o 

patrono da parte autora para declinar o atual endereço da mesma, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199051 Nr: 9134-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Autos n.9134-21.2018.811.0040 – Código: 199051.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 268, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 18 de Fevereiro de 2019, às 16h00min.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111128 Nr: 3214-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 3214-08.2014.811.0040 Código: 111128

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 140-146), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas 

partes.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, e nada sendo requerido 

pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 08 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58573 Nr: 1972-53.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESTRINER & FERRAZ LTDA, JOSE MARCELO 

MESTRINER, JULIANA MARIA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216
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 Autos n. 1972-53.2010.811.0040 – Código Apolo: 58573

 Vistos etc.

 Em observância a manifestação de fl. 176, verifica-se o interesse da 

exequente em obter a titularidade das Cotas Capitais existentes em nome 

do executado com o intuito de saldar dívida que esta possui consigo.

Acerca do tema, é o entendimento atualizado:

Penhora – Incidência sobre as cotas de capital social que o agravado 

possui perante a cooperativa exequente, ora agravante – Admissibilidade 

– Inviabilidade de se admitir que a penhora de cotas de capital em questão 

possa inviabilizar "a continuidade da empresa" – Penhora que diz respeito 

às cotas que o executado possui na própria cooperativa onde ele se 

encontra inadimplente – Agravo provido. (TJ-SP Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado. Publicação: 25/07/2017. Julgamento: 25 de 

Julho de 2017. Relator: José Marcos Marrone)

Desse modo, tendo em vista que a credora da dívida é a própria 

Cooperativa de crédito na qual se encontram as Cotas Capitais, DEFIRO o 

pedido de penhora observando-se o extrato de fl. 177.

 Sendo assim, LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA DIRETAMENTE EM 

CARTÓRIO, intimando-se o executado.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136654 Nr: 8851-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA, 

ROSANGELA DA LUZ COLERAUS OCHOA, VILMAR OCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 8851-03.2015.811.0040 Código: 136654

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 127-133), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas 

partes.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, e nada sendo requerido 

pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 08 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005518-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINE NEVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN FERREIRA DOS SANTOS - Peixoto (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005518-21.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16331344, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 08h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005496-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS RIGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDEONES VITORINO DE MELO SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005496-60.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16331370, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 09h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004856-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16331387, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 09h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004830-93.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante a inércia da parte 

executada e, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para apresentar 

matrícula atualizada do imóvel indicado em Id. 13494867 - Pág. 2. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 
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Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002443-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002443-08.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332045, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 11h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004526-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE EVAIR SOARES FELIX DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004526-94.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332053, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004315-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR(A))

JOCELAINE BACON MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (RÉU)

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004315-58.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332068, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 13h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002324-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISB AGRO BUSINESS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002324-13.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332080, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003146-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GARCIA CEARA (AUTOR(A))

JOSE VALDERI DALMASO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENI JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003146-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332642, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 14h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1004922-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004922-37.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332688, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 15h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006444-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PERDONSINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006444-02.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 20 de Fevereiro de 2019, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006445-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAINE REMANOSQUI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIARLES ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006445-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 
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devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001178-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001178-68.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da manifestação 

do exequente (id. 13521136), CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca da 

tempestividade da manifestação da executada Mari Ivete Vargas. 

Oportunamente, CONCLUSOS para análise do pleito de impenhorabilidade. 

Sem prejuízo, DEFIRO a busca via Renajud, conforme requerido em id. 

12370359, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de 

Serviço nº 01/2016. Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a 

penhora, LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, 

do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, DEFIRO 

o requerimento constante no item III.iv, do petitório de id. 13521136. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005925-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

FABIO GARCIA ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005925-61.2017.8.11.0040 Vistos etc. De início, observo que na 

decisão de id. 11645796, constou erroneamente a isenção dos honorários 

advocatícios. Assim, REVOGO PARCIALMENTE mencionado decisum a fim 

de que passe a constar o seguinte: “CONSIGNE-SE no mandado que, caso 

a parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC)”. No mais, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação dos requeridos no endereço declinado em id. 13296197. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003356-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GRASIELY CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003356-53.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO RODOBENS S/A em desfavor de 

KARINA GRASIELY C. DE OLIVEIRA, qualificados no presente feito, 

aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu um crédito a 

requerida destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente 

descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, a ora requerida tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi 

constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, 

levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da 

lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE a requerida para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, 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, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001946-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001946-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por MATHEUS PEREIRA ARAÚJO em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 12777948 e ss. Despacho inicial, id. 12837270. 

Pedido de habilitação dos patronos da demandada, id. 13980909 e ss. A 

contestação se acha encartada em id. 14316528. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda. Sustentou ainda, a falta de 

interesse processual em razão da ausência de pedido administrativo. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação, id. 15811799. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a demandada, pois a Lei 

6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a 

seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 
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Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir 

do autor em razão da necessidade do requerimento administrativo. Em que 

pese tal alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, 

haja vista que não obstante esta magistrada já tenha declarado 

posicionamento em sentido contrário em outras demandas, frente ao 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela parte 

demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o 

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003125-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003125-26.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento 

de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 13633967 e ss. Despacho inicial, id. 13949959. A 

contestação se acha encartada em id. 15095075. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda. Sustentou ainda, a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão da juntada de comprovante de endereço em 

nome de terceiro. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Encartou aos autos os documentos de id. 15095079 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 15794777. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a demandada, pois a Lei 

6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a 

seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

do comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de 

terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da competência do foro. 

Sem delongas, em que pese os argumentos da parte demandada, convém 

destacar que o comprovante de endereço em nome da parte interessada 

não constitui documento indispensável a propositura da demanda, pelo 

que tal preliminar também resta REJEITADA. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o 

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 102 de 536



feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003494-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVILIO LAMERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003494-88.2016.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação da parte executada. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002486-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDIA PERDOMO DOTTO (RÉU)

ALMIR ANTONIO DOTTO (RÉU)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002486-42.2017.8.11.0040 Vistos etc. De início, observo que na 

decisão de id. 7975987, constou erroneamente a isenção dos honorários 

advocatícios. Assim, REVOGO PARCIALMENTE mencionado decisum a fim 

de que passe a constar o seguinte: “CONSIGNE-SE no mandado que, caso 

a parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC)”. No mais, relativamente à busca de 

endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme Ordem 

de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação da parte requerida. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURICIO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA ALICE LORENZINE BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000133-29.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a intimação dos executados, em consonância com a determinação 

exarada em id. 12295084. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALVA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000428-32.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em sede de juízo de 

retratação (art. 331 do CPC), MANTENHO a decisão recorrida, eis que 

fulcrada em elementos robustos, pois conforme mencionado a autora 

deixou de atender o comando judicial. Em atenção ao disposto no art. 331, 

§1º do mesmo ´Codex´, CITE-SE o requerido para responder ao recurso. 

Formalizado o recurso de apelação interposto, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005428-47.2017.8.11.0040

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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENILDON BATISTA DE SOUZA FARIAS DE BRITO (EXECUTADO)

ROXANE MARIA FARIAS DE BRITO BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005428-47.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação dos executados. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000250-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BASILIO MARCON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000250-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA REQUERIDO: MARCO BASILIO MARCON 

Vistos etc. Considerando que o requerido MARCO BASILIO MARCON, 

apesar de devidamente citado deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação de contestação (certidão de id. 14763724), DECRETO-LHE a 
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REVELIA. Entretanto, por se tratar de direitos indisponíveis, na forma do 

art. 345, II, do CPC, in casu, não incidem os efeitos do art. 344 do CPC. 

Assim, mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, a qual, desde já, DESIGNO para o dia 06 de Fevereiro de 2019, 

às 16h00min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000284-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES OAB - 902.219.741-72 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000284-58.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA MARTINS RÉU: MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS 

REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por JOÃO BATISTA 

MARTINS em face de MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS, 

representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial de Id. 11508078, instruída com documentos diversos. De 

pronto, foi indeferida a antecipação de tutela, consoante decisão de Id. 

11585322. Em petição de Id. 11908815 o autor informa a interposição de 

Agravo de Instrumento. Citada (Id. 12251520), a requerida apresentou 

contestação e reconvenção, Id. 12745375. Na mesma oportunidade juntou 

documentos de Id. 12745397 e ss. Impugnação a contestação e 

manifestação acerca da reconvenção pelo autor em Id. 13151169. Julgado 

o Agravo de Instrumento, o mesmo foi desprovido (Id. 13410376). 

Manifestação ministerial, Id. 14852017. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Decido. Situando a questão, narra a inicial que o autor vem 

enfrentando dificuldades financeiras com o desemprego de sua esposa, o 

que provocou diminuição na renda familiar do alimentante, razão pela qual 

pleiteia a redução de pensão alimentícia que hoje corresponde a 42% do 

salário mínimo para a razão de 25%. Todavia, ao apresentar suas teses 

defensivas, a requerida arguiu preliminar de mérito, a qual passo a análise 

a seguir. Sustenta, em síntese, a inépcia da inicial em razão da ausência 

de justa causa de pedir, uma vez que embasa o pedido de redução dos 

alimentos em virtude do desemprego involuntário da atual companheira do 

alimentante, sendo que a alteração não se deu na sua capacidade 

contributiva, e sim de terceiro que não tem o dever legal de prestar 

alimentos. Pois bem, em observância aos argumentos expostos convém 

esclarecer que a questão suscitada confunde-se com o mérito da 

demanda, de modo que sua análise deve se dar em sentença exauriente. 

Sendo assim, ultrapassada a preliminar arguida, presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. 

Por fim, mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, a qual, desde já, DESIGNO para o dia 13 de Fevereiro de 2019, 

às 15h00min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000772-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000772-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LUIZ 

BASSO Vistos etc. Deflui-se do petitório de Id. 15516951 que a parte 

exequente insurge-se com relação às diligências complementares 

empreendidas pelos Oficiais de Justiça quando do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão. Desse modo, INTIMEM-SE os Oficiais de 

Justiça Valdomiro Leandro Pereira e Edmilson Parron Parron para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, justifiquem pormenorizadamente o cálculo a fim de 

apurar o valor das custas complementares, devendo ainda observar o 

depósito já realizado nos autos pelo exequente, além de esclarecer a 

questão relativa a cobrança individual da diligência que foi cumprida em 

conjunto. Sem prejuízo, CITE-SE o requerido no endereço indicado pela 

exequente. No mais, deixo de apreciar o pedido de consolidação da 

propriedade em favor da requerente eis que o requerido sequer fora 

citado até a presente data. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AD'ORO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000563-15.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando 

frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a 

Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016. 

Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DALLEPIANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003241.03.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Perdas e Danos 

ajuizada por Raul Dallepiane em face de Neri da Rosa, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos narrados na inicial de id. 4149708, instruída com 

documentos diversos. De pronto, determinou-se o recolhimento das 

custas processuais devidas, id. 4157640. Em seguida, id. 4523393, a 

parte autora informou a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, cuja antecipação de tutela recursal foi deferida, id. 4636439. 

Dando prosseguimento a ação, foi proferida a decisão que consta do id. 

4642525, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida, todavia, 

determinou a averbação da presente ação no prontuário dos veículos 
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litigiosos. Após ser regularmente citado, o requerido apresentou 

contestação reconvenção, bem domo documentos, id. 9027004 e ss. 

Intimado, o autor/reconvindo impugnou a contestação apresentada, bem 

como contestou a reconvenção oferecida, fls. 9607906. O processo foi 

encaminhado ao CEJUSC, todavia, a tentativa de conciliação restou 

frustrada, Id. 1255971. Juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido no 

bojo do recurso interposto, ao qual foi dado provimento para conceder ao 

autor o benefício da gratuita da justiça, Id. 807940. É o breve relato. 

Decido. Preliminarmente, o réu/reconvinte alega a carência de ação por 

falta de interesse de agir, ao argumento de que segundo consta da 

cláusula segunda do contrato firmado, o pagamento ocorreu integralmente 

à vista, em espécie e no ato da assinatura do contrato, estando 

demonstrado o adimplemento integral da avença pelo requerido. Pois bem. 

Caso demonstrado que, de fato, houve o integral cumprimento da avença 

por parte do requerido, nos termos do art. 373, II do CPC, certo é que 

estará configurada a existência de fato extintivo do direito do autor, o que 

ensejará em momento oportuno julgamento do mérito da demanda, não 

havendo que se cogitar de falta de interesse de agir, de modo que 

REJEITO a preliminar arguida. Portanto, presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre os seguintes pontos: cumprimento das obrigações 

contratuais, negativação indevida do nome do autor, perdas e danos 

decorrentes do do descumprimento contratual entre outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os 

meios de prova admitidos em questão serão o documental e o testemunhal. 

Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar que o ônus da prova 

observará a regra geral inserta no art. 373 do CPC. Sem prejuízo do acima 

determinado, desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20 de Fevereiro de 2019, às 14h00min, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004550-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO PELICER OAB - SP110420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PREDIGER (RÉU)

ADRIANO PREDIGER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004550.25.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Existência de Relação Jurídica c.c. Arbitramento e 

Cobrança ajuizada por Silvio Riberito de Azevedo em face de Adriano 

Prediger e Kelly Prediger, todos qualificados nos autos, pelos fatos 

narrados na inicial de id. 9710392, instruída com documentos diversos. De 

pronto, determinou-se a apresentação dos comprovantes de recolhimento 

das custas processuais devidas, id. 9724543. Em seguida, id. 9733011, a 

parte autora requereu a juntada dos comprovantes de recolhimento. 

Dando prosseguimento a ação, foi proferida a decisão inicial consta do id. 

11730139. A tentativa de composição amigável do litígio perante o CEJUSC 

restou frustrada, Id. 12792530. Em seguida, os requeridos apresentaram 

contestação e documentos, id. 13057184 e ss. Em continuidade, o autor 

apresentou réplica à contestação, id. 13494451. É o relato do necessário. 

Decido. Pois bem. Deflui-se dos autos em epígrafe a existência de 

diversas preliminares a serem enfrentadas, todavia, duas delas merecem 

e devem ser examinadas nesta oportunidade. Veja-se que, 

preliminarmente, os requeridos impugnam o valor atribuído à causa, 

alegando que a parte autora atribuiu à mesma o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sobre o qual efetuou o recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias. Seguem afirmando que, por meio presente 

ação, o autor almeja ver reconhecido um contrato verbal de arrendamento 

de uma área de terra composta por 750 hectares, bem como receber o 

valor correspondente a 10% do produto cultivado e colhido no ano de 

2017, além do mesmo percentual com relação às safras seguintes, além 

de pretender seja declarado o prazo do arrendamento para 10 (dez) anos, 

a contar do ano de 2017. Logo, segundo os requeridos, resta 

incontroverso o desajuste do valor atribuído à causa, requerendo o 

acolhimento da presente impugnação para retificar o valor para R$ 

2.017.500,00 (dois milhões, dezessete mi e quinhentos reais) e 

consequente recolhimento das custas processuais remanescentes. Pois 

bem. Da simples narrativa dos pedidos formulados na peça inaugural, 

verifica-se que razão cabe aos demandados quanto a necessidade de 

retificação do valor atribuído à causa, eis que, de fato, não corresponde 

ao proveito econômico pretendido pelo autor. Como visto, diz o autor ser 

proprietário de um imóvel rural com 750,00 ha, objeto da matrícula nº 

10.051 do CRI de Colíder, Estado de Mato Grosso, o qual foi verbalmente 

arrendado aos demandados no ano de 2015, para fins do cultivo de soja e 

milho. Com isso, pretende seja declarada a relação jurídica relativa ao 

arrendamento rural, o arbitramento do valor do arrendamento em valor 

equivalente a 10% (dez por cento) da produtividade, a partir da safra de 

soja e milho do ano de 2017, durante 10 (Dez) anos. Embora a pretensão 

exposta na inicial não seja aferível economicamente em sua totalidade, a 

atuação reiterada deste Juízo em processos dessa espécie nos permite 

afirmar que o valor atribuído à causa é flagrantemente desproporcional ao 

proveito econômico pretendido, sendo de rigor o acolhimento da 

impugnação para determinar a sua retificação. Repito que, como na 

hipótese em comento o autor formulou pedidos diversos e autônomos, 

sendo que alguns deles não tem conteúdo econômico imediatamente 

aferível, a correção do valor atribuído a causa deve observar, pelo menos, 

o valor do contrato de arrendamento que pretende ver declarado por 

sentença, nos termos do que dispõe o art. 292, inciso II do CPC. Nesse 

sentido, acolho a impugnação ao valor atribuído à causa, razão pela qual 

determino a intimação da parte autora para corrigir o valor da causa, o 

qual deve representar o valor do contrato de arrendamento que pretende 

seja declarado por sentença, valendo-se para o cálculo a cotação da 

saca de soja e milho na data em que o contrato verbal foi ajustado e, via 

de consequência, efetuar o recolhimento das custas remanescentes no 

prazo legal, sob pena de extinção do processo. Se retificado o valor 

atribuído à causa e recolhido o valor remanescente a título de custas 

processuais, determino à Secretaria que providencie a intimação dos 

litigantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, viabilizarem a materialização 

do presente processo, face a sua evidente conexão com a ação de 

usucapião nº 9698.05.2015.811.0040, processo físico em trâmite por esta 

Vara. Após retificado o valor da causa, recolhidas as custas pendentes e 

materializado os presentes autos, tornem os autos conclusos para 

conclusão do saneamento, face a existência de outras preliminares 

arguidas. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000839-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000839.75.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c.c. Restituição de 

Quantias Pagas ajuizada por Alisson Alexandre Rodrigues Pinheiro em 

face de Dalla Valle e Dalla Valle Ltda (Valle Imóveis), ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos narrados na inicial de id. 11880043, instruída com 

documentos diversos. Despacho inicial, id. 11900952. Certidão positiva de 

citação e intimação, id. 12780794. A tentativa de conciliação restou 

infrutífera, id. 12796764. Após, a ré apresentou contestação e 

documentos, Id. 12994182. Impugnação à contestação, id. 13337827. É o 

breve relato. Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 105 de 536



o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: 

legalidade dos encargos contratuais, inclusive multa rescisória, 

possibilidade de restituição das prestações pagas, sem prejuízo de outros 

que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. 

Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental e pericial. Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar 

que no caso em exame cabível a inversão do ônus da prova, eis que 

flagrante a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, o que, todavia, não isenta o autor de 

fazer prova mínima do direito alegado. Portanto, digam as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca de eventuais outras provas que pretendem 

produzir, advertindo-as de que o silêncio será entendido como 

concordância tácita com o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000881-27.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em complementação a 

determinação exarada em id. 13054757, DEFIRO os benefícios da AJG em 

favor da parte autora. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003587-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FZ COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME (RÉU)

EVALDO PEREIRA - COMERCIO DE MADEIRAS - ME (RÉU)

FABIO DIAS DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ORIAS TEODORO OAB - MG151315 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003587-17.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a citação 

editalícia, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a busca de 

endereço da empresa FZ Comércio de Madeiras e Materiais para 

Construção LTDA-ME. Restando frutífera, EXPEÇA-SE mandado de citação 

da requerida, devendo a Secretaria da Vara providenciar a redesignação 

da audiência de conciliação. Por outro lado, caso a busca de endereço da 

demandada FZ Comércio de Madeiras e Materiais para Construção 

LTDA-ME reste infrutífera, em consonância com o disposto no art. 256, 

inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE a requerida por edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo 

diploma e fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido o 

prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os interesses da 

demandada, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal. Após, manifeste-se a parte 

autora, no prazo legal, inclusive quanto à contestação apresentada pelo 

demandado Edvaldo Pereira Comércio de Madeiras - ME. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005989-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR BERTAN (EXECUTADO)

ILVA BERTAN (EXECUTADO)

ABRELINO BERTAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005989-71.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação dos executados. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006755-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006755-27.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que o 

executado foi citado por hora certa (id. 13062326, p. 2), deixando 

transcorrer o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses 

do requeridos, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para 

se manifestar em tal condição, no prazo legal. Após, manifeste-se a parte 

exequente, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

NESTOR LOTARIO STARLICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002517-96.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: EDSON GUSTAVO 

STARLICK, NESTOR LOTARIO STARLICK Vistos etc. Estando a execução 

munida de títulos executivos líquidos, certos e exigíveis, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, aliado ao fato de que o NCPC admitiu a providência ora 

determinada “sem dar ciência prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS 

EXECUTADOS, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Desta feita, 

PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Caso reste 

infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente para indicar o 

endereço atualizado dos executados a fim de viabilizar a citação, ou 

requerer o que de direito, caso esgotados os meios extrajudiciais para 

tanto, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, postergo a análise dos demais 

pedidos de penhora através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para 

momento posterior a citação. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000013-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002904-77.2017.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 13263980, a parte exequente promoveu o aditamento da inicial a fim de 

promover a inclusão de outros títulos vencidos. Pois bem. Dispõe o artigo 

329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - 

até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, sem 

delongas despiciendas, considerando que ainda não ocorreu a citação da 

executada, DEFIRO o aditamento a inicial. Contudo, previamente, deve a 

parte exequente promover a complementação das custas e taxa judiciária, 

devendo, encartar aos autos o respectivo comprovante de pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CUMPRA-SE conforme determinado em 

id. 12789403 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003510-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TESSER BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003510-71.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE 

os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento 

do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIMEM-SE o cônjuge dos executados, se casados forem, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-77.2017.8.11.0040

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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR FRIGO (EXECUTADO)

BELO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA ROSA DA SILVA FRIGO (EXECUTADO)

SILVESTRE FRIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003001-77.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação dos executados. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DORILEO NEGRETTI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003001-77.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, CUMPRA-SE conforme 

determinação exarada em id. 10896369. Em caso negativo, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

NOLAR JOAO PINTO (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000349-24.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: VALMIR SCHNEIDER, 

NOLAR JOAO PINTO, PAULO MARCOS SCHNEIDER Autos n. 

1000349-24.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de execução 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em desfavor de 

VALMIR SCHNEIDER, NOLAR JOÃO PINTO e PAULO MARCOS SCHNEIDER, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Entre ato e outro, a 

exequente informou nos autos acordo realizado com terceiro Marcos 

Antônio de Carvalho dispondo acerca de veículo penhorado nos autos. 

Ocorre que, referido veículo é de propriedade do executado Sr. Valmir 

Schneider, conforme se observado extrato de RENAJUD acostado em Id. 

4168642, sendo assim, indispensável a anuência do mesmo na avença 

realizada entre as partes, não sendo suficiente sua assinatura apenas no 

termo de entrega de veículo. Sendo assim, INTIME-SE o exequente para 

que esclareça nos autos a acordo realizado, bem como colha a anuência 

do legítimo proprietário do veículo, ora executado, Sr. Valmir Schneider, no 

prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA & TERRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000074-75.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP EXECUTADO: TERRA & 

TERRA LTDA - ME Autos n. 1000074-75.2016.811.0040 Vistos etc. Na 

toada da petição de Id. 13718995, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e intimação, conforme requerido, penhorando-se apenas os 

móveis, os pertences e as utilidades domésticas de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC. Após, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

LUCAS EDUARDO MAZUCHINI ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000131-59.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a citação 

editalícia, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a busca de 

endereço da executada Rosilene Gomes da Silva junto aos órgãos 

conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Por 

outro lado, caso a busca de endereço da demandada Rosilene Gomes da 

Silva reste infrutífera, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE a requerida por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e 

fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA para defender os interesses da demandada, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal. Por fim, com relação ao executado Lucas 

Eduardo Mazuchini Almeida, diante das tentativas de penhora frustradas, 

DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, razão 

pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477. Às 

providências. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003995-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E 

INCORPORACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATTISTI & GRISON LTDA - ME (REQUERIDO)

NORTE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003995-08.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 18 de Fevereiro de 2019, às 

17h00min. CITEM-SE os requeridos no endereço declinado em id. 

12532795. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELO BRANCO AGROFLORESTAL DA AMAZONIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORISVALDETE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

ANTONIO ALVES DE SOUZA (RÉU)

YPE - MADEIRAS DE MARILIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002832-56.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITEM-SE os requeridos para, querendo, 

contestarem a ação no prazo legal, cientes que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 18 

de Fevereiro de 2019, às 17h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a demandada ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou dos réus a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá os requeridos 

oferecerem contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEANDRO GEWINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002365-48.2016.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 18 de Fevereiro de 2019, às 

18h00min. Não havendo prejuízo, CITE-SE o requerido conforme requerido 

em id. 12761335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE JESUS CARDOSO OAB - 312.963.271-91 (REPRESENTANTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000927-16.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em análise aos autos 

verifico que o demandado, em sua contestação (id. 13842213), denunciou 

à lide BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Assim, diante dos 

documentos de id. 13842364 e ss., DEFIRO a denunciação à lide, devendo 

ser providenciada a citação de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, nos termos dos arts. 126 e ss do CPC. No mais, verifica-se 

que embora tenha sido determinado o depósito relativo à pensão em conta 
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a ser indicada pelo requerente (id. 12346820), até o momento não houve a 

indicação, de modo que o demandado vem efetuando os depósitos junto a 

Conta Única. Desta feita, DETERMINO que o autor promova a indicação da 

conta, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Após, INTIME-SE o demandado 

acerca dos dados indicados. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação da quantia depositada nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVONI DA SILVA AMADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000183-21.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação do 

exequente de id. 14235297, DEFIRO o pedido de desconstituição da 

penhora realizada via bacenjud. Desta feita, INTIME-SE a parte executada 

para indicar o número da conta para transferência dos valores. Sem 

prejuízo, DEFIRO a busca via Renajud, conforme requerido em id. 

12370359, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de 

Serviço nº 01/2016. Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a 

penhora, LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, 

do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003321-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003321-93.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o terceiro garantidor, se 

for o caso, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do CPC. Havendo pedido de penhora online, em 

sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (AUTOR(A))

CARIN SARATT MEZOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES MORAES OAB - RS40380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (RÉU)

JULIA GONCALVES BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002086-91.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITEM-SE os requeridos para, querendo, 

contestarem a ação no prazo legal, cientes que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 25 

de Fevereiro de 2019, às 08h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a demandada ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou dos réus a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá os requeridos 

oferecerem contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004088-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004088-68.2017.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

penhora de Id. 14051710, sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação 

e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §

§ 1º e 2º, do CPC, bem como de REMOÇÃO, ficando o exequente como 

depositário. Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, 

intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000270-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000270-45.2016.8.11.0040 Vistos etc. Previamente a análise 

dos pedidos de Id. 13955060, INTIME-SE a parte autora para juntar aos 

autos planilha com o cálculo atualizado do débito, eis que tal encargo é de 

incumbência da exequente. No mais, CITE-SE o executado conforme 

requerido pelo exequente. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006279-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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HORTO & HORTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006279-86.2017.8.11.0040 Vistos etc. Por meio do petitório de 

Id. 13986525, a parte autora requer a intimação por hora certa do 

executado DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. A intimação por 

hora certa deve obedecer aos mesmos requisitos da citação contidos nas 

normas dos artigos 227, 228 e 229 do Código de Processo Civil, sob pena 

de nulidade, os quais dispõem o seguinte: Art. 227. Quando, por três 

vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou 

residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, 

que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar. Art. 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou 

residência do citando, a fim de realizar a diligência. § 1o Se o citando não 

estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da 

ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado 

em outra comarca. § 2o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça 

deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, 

conforme o caso, declarando-lhe o nome. Art. 229. Feita a citação com 

hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, 

dando-lhe de tudo ciência. Assim, caso verificada a hipótese legal, devem 

ser observados os mesmos requisitos da citação por hora certa para o 

caso de intimação por hora certa. Nesse sentido, oportuno o julgado 

abaixo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

PENHORA – INTIMAÇÃO POR HORA CERTA – POSSIBILIDADE. Diz a 

máxima jurídica que "a maiori, ad minus" (o que é válido para o mais, 

também é aproveitável para o mínimo). Logo, sendo adequada e legítima a 

citação por hora certa, a intimação também pode ser realizada desta 

maneira, uma vez verificados os pressupostos de ocultação. RECURSO 

PROVIDO. (TJ-SP AI 21694245020168260000. 26ª Câmara de Direito 

Privado. 23/3/2017 Relator: Antonio Nascimento) In casu, verifica-se pela 

certidão de Id. 13889220, que o Oficial de justiça dirigiu-se em diversas 

oportunidades no endereço, sendo que na primeira tentativa fora 

informado pela esposa do executado que este não se encontrava no local, 

sendo que nas subsequentes vezes sequer foi atendido na residência do 

casal. Assim, pela simples leitura da certidão supramencionada, 

observa-se que há fundadas suspeitas de que o executado vem se 

ocultando. Posto isto, DEFIRO o pedido de intimação por hora certa, 

conforme pugnado pela parte exequente. Desta feita, EXPEÇA-SE o 

necessário à intimação do executado. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001549-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LULU OAB - PR10525 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO KAUFERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001549-95.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante o petitório de Id. 

14863832, e visando a composição amigável, DESIGNO nova data para a 

audiência de conciliação o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 08h00min. Não 

obstante, CITE-SE o requerido no endereço informado pela autora em Id. 

14863832. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005957-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005957-32.2018.8.11.0040. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência ajuizada 

por MÁRCIO ANTÔNIO GIROLETTI em face de FCA – FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, ambos qualificados na inicial. Aduz o Autor, 

em síntese, que é proprietário do veículo Jeep Gran Cherokee, de placa 

OUI-8973. Relata que no dia 05/01/2016, em viagem com a família ao 

Estado de Santa Catarina, o automóvel parou de funcionar, sendo levado 

no dia seguinte à concessionária Dva Automóveis Ltda na cidade de São 

José/SC, a qual constatou defeito técnico, com valor para conserto orçado 

em R$ 4.423,25 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e 

cinco centavos) e com prazo de realização do serviço em 03 (três) dias. 

Afirma, no entanto, que passado o prazo noticiado inicialmente para o 

conserto, foi informado que teria que aguardar por período aproximado de 

30 (trinta) dias para que as peças necessárias pudessem ser importadas. 

Segue narrando que em 05/02/2016 recebeu novo comunicado da 

concessionaria supracitada, afirmando que foram encontrados novos 

defeitos e seria necessário requerer à montadora a troca do motor. 

Assevera, ainda, que os reparos informados não condiziam com o estado 

em que o veículo foi levado à concessionária, e após aproximadamente 55 

(cinquenta e cinco) dias sem a realização do conserto, requereu, mediante 

notificação extrajudicial à concessionária em que se encontrava o veículo, 

bem como à ora Requerida, a substituição do automóvel, pois este se 

encontrava dentro do período de garantia fornecida pela Requerida. 

Contudo, teve seu pedido negado pela demandada, alegando que os 

danos causados ao automóvel não estariam acobertados pela garantia. 

Giza que houve nova alteração do valor do orçamento pela Dva 

Automóveis, ao argumento de que o serviço a ser realizado (troca de 

motor) não estaria acobertado pela garantia, apresentando novo 

orçamento no valor de R$ 287.610,75 (duzentos e oitenta e sete mil, 

seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos). Nesse sentido, a fim 

de averiguar possível vício oculto, o Requerente protocolou ação de 

produção antecipada de prova em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de São Jose/SC, sob o nº 0303767-73.2016.8.24.0064, visando 

a realização de perícia por expert, a qual, segundo alega, encontra-se 

pendente de homologação judicial. Por tais razões, o Autor requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de ser nomeado como depositário 

fiel a empresa Dva Automóveis, além da disponibilização de automóvel 

reserva pela Requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). No mérito, pugna pela condenação do Réu à restituição de R$ 

161.652,00 (cento e sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois 

reais), monetariamente atualizados, o pagamento do valor de R$ 9.601,32 

(nove mil seiscentos e um reais e trinta e dois centavos), a título de danos 

materiais referente as despesas de IPVA suportadas pelo Autor sem a 

utilização do veículo, bem como o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

a título de danos morais, ou subsidiariamente, a promoção do conserto 

integral do veículo, objeto da lide, caso não seja o entendimento do pedido 

anterior. Eis o relatório. Decido. Inicialmente, RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. I. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Pois bem. 

Verifica-se que a tutela de urgência necessita da presença concomitante 

dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam a demonstração da 

verossimilhança das alegações do Autor (fumus boni iuris); o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na 

prestação jurisdicional (periculum in mora) e, a reversibilidade dos efeitos 

antecipados, conforme previsão do artigo 300 do Código Instrumental Civil. 

Válido destacar que, ao passo que não se pode exigir prova capaz de 

formar juízo de absoluta certeza, deve o interessado demonstrar 

elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao 

julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade 

a respeito do direito alegado. Subsumindo-se ao caso concreto, entendo 

inviável a concessão da tutela de urgência, conforme passo a expor. 

Preliminarmente, incumbe-se registrar que o laudo pericial citado na inicial, 

realizado pelo perito Carlos Alberto Roesner, nos autos de nº 

0303767-73.2016.8.24.0064, da Comarca de São José/SC, não foi juntado 

nos autos. Desta feita, não há como emprestar verossimilhança as 
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alegações do Autor, nesta fase de cognição sumária, quanto aos defeitos 

de fabricação que sustentam o pedido inicial. Ademais, notório que não se 

sabe o atual paradeiro do veículo, haja vista a notificação extrajudicial da 

concessionária Dva Automóveis Ltda, juntada em id. 15846566 (doc. 17), 

no qual o autor foi intimado para que procedesse a retirada do veículo no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de este ser depositado junto ao 

pátio público do DETRAN em razão do abandono. Vale dizer ainda, que 

essa notificação fora realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, portanto, já 

ultrapassado o prazo concedido pela empresa Dva Automóveis Ltda, 

razão pela qual não deve subsistir o pedido liminar de nomeação da 

referida concessionária como fiel depositária, eis que incerto é o seu 

paradeiro. Quanto ao periculum in mora, é notório que este não restou 

demonstrado nos autos, haja vista que os fatos ocorreram no ano de 

2016, tendo o autor ajuizado a presente demanda após o transcurso de 

mais de 2 (dois) anos do ocorrido, não demonstrando, portanto, a urgência 

alegada. Nesse sentido, trago à baila o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

DEFEITO EM VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA – 

PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA - DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de tutela 

de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O material probatório anexado aos autos da ação originária 

mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de 

probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da 

medida antecipatória. A ausência de tais requisitos aliada à falta de tese 

consistente da parte recorrente fulminam tal pretensão. Nesse diapasão, 

vê-se que o pedido de tutela não merece prosperar em virtude da 

ausência dos requisitos legais. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão 

da tutela de urgência pleiteada. II. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Sem 

prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 

2019, às 15h:30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. No mais, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEO PIAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000510-63.2018.8.11.0040 Vistos etc. Através do petitório de 

Id. 14191407, a exequente noticiou o falecimento do executado Amadeo 

Piazza, bem como pugnou pela citação da viúva do de cujus. Juntou aos 

autos os documentos de Id. 14191412. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Relativamente à habilitação, dispõe o Código de Processo Civil, o seguinte: 

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das 

partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. 

A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos 

sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à 

parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos 

requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo 

único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído 

nos autos. Nessa medida, em consonância com o dispositivo legal 

supramencionado, DETERMINO a citação da viúva do executado, indicada 

no petitório de Id. 14191407 para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

pronunciar acerca do pleito de habilitação formulado. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação da requerida, façam-me os autos conclusos 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004085-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIRA DE JESUS SOARES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES GONCALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004085.16.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se Arrolamento 

requerido por Aldenira de Jesus Soares Dias em relação aos bens 

deixados por Jones Gonçalves da Silva, falecido em 05/07/2017. Petição 

de aditamento, Id. 9615905. Decisão inicial, Id. 9628782. Manifestação do 

Estado de Mato Grosso pela juntada a GIA de apuração do imposto ou 

declaração de isenção, requerendo ainda a realização de buscas junto 

aos Sistemas BACENJUD e RENAJUD com vista a localização de bens ou 

direitos não declarados, bem como a apresentação das certidões 

negativas débitos tributários, Id. 13435891. Defensoria Pública Estadual 

peticiona nos autos informando que ante a existência de um suposto 

conflito de interesses entre a genitora, ora inventariante e os menores 

Douglas e Yasmin, o irmão deles, Dhonys passa a exercer a Curatela 

Especial. Ministério Público Estadual opina pela avaliação do imóvel, nos 

termos do art. 630 do CPC. Manifestação do Município de Sorriso, Id. 

14083058. É o breve relato. Decido. De pronto, nomeio o herdeiro Dhonys 

Dias Silva curador especial dos menores Douglas Dias da Silva e Yasmin 

Dias da Silva, devendo a secretaria lavrar o competente termo. Indefiro o 

requerimento formulado pela Fazenda Pública Estadual para que sejam 

promovidas buscas junto ao BACENJUD e RENAJUD com a finalidade de 

localizar bens ou direitos não declarados, mesmo porque, na 

eventualidade de algum bem ou direto não ter sido arrolado caberá aos 

herdeiros posteriormente manejarem a sobrepartilha, na forma do art. 669 

do CPC. Por fim, em consonância com o parecer ministerial de fl. 244, 

INTIME-SE a inventariante para providenciar a juntada aos autos da GIA de 

apuração do imposto e/ou declaração de isenção, no prazo de 30 dias. 

Considerando a inexistência de divergência quanto ao valor dos bens 

arrolados, previamente a determinação de avaliação judicial do bem imóvel, 

intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos 

autos guia de recolhimento do ITCMD devidamente recolhida, ou ainda, 

declaração de isenção, se for o caso. Cumpra-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004870-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI ANTONIO DONATO (EXECUTADO)

FERNANDO VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004870.75.2017.8.11.0040 Vistos etc. Por ora, indefiro o pedido 

de penhora, eis que sequer perfectibilizada a citação dos devedores. 

Portanto, intime-se o banco-credor para, no prazo de 10 (dez), dias, 

providenciar o endereço atualizado dos mesmos, possibilitando o regular 

andamento do processo. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005139.17.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e Rescisão Contratual c.c. 

Pedido de Restituição de Valores e Tutela de Urgência ajuizada por Magali 

Lima Siqueira Dombrowski em face de Vianorte Veículos – Bressan, 

Lamonatto e Cia Ltda e Banco GMAC S/A, todos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na petição inicial de id. 10154643, 

acompanhada de documentos diversos. De pronto, indeferiu-se a Justiça 

Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais devidas, Id. 

10729742. Seguindo, foi proferida a decisão de Id. 11010189 que indeferiu 

a tutela de urgência pretendida. Desta decisão foi interposto recurso de 

agravo de instrumento, no bojo do qual foi deferida a antecipação da tutela 

recursal, determinando que as rés se abstenham de incluir o nome da 

autora em cadastros negativos de crédito, por débito discutido nestes 

autos, id. 1683729. Por ocasião da audiência realizada perante o CEJUSC 

local, as partes não alcançaram a composição amigável do litígio, Id. 

12526950. Em seguida, o Banco GMAC S/A apresentou contestação e 

documentos, Id. 12786048. Por sua vez, a ré Bressan, Lamonatto & Cia 

Ltda também apresentou contestação e documentos, conforme se verifica 

do id. 12840090. Foi inserido ao processo o acórdão proferido nos autos 

do Agravo de Instrumento interposto, o qual foi provido, confirmando a 

tutela recursal deferida, id. 2326910. Certificou-se o decurso do prazo 

sem que a parte autora apresentasse impugnação, id. 13748324. É o 

relato do necessário. Decido. Inexistindo preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

seguintes pontos: descumprimento das normas legais de proteção ao 

consumidor por ocasião da negociação, possibilidade do exercício ao 

direito de arrependimento, legitimidade do requerimento de restituição do 

valor pago, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes 

no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do 

art. 357, III do NCPC, urge destacar que no caso em exame cabível a 

inversão do ônus da prova, eis que flagrante a aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que, todavia, não isenta 

a parte autora de fazer prova mínima do direito alegado. Sem prejuízo do 

acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de Março de 2019, às 13h30min, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006557-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SECATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006557-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006533-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA CATIELI OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METLIFE- METROPOLITAM LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006533-25.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor da parte autora. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 18 de Março de 2019, às 08h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou requerida a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006504-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006504-72.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

comprovou a realização de requerimento administrativo. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos cópia integral do procedimento 

administrativo, sob pena de seu indeferimento, em consonância com o 
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disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006531-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006531-55.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006500-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

LOURDES DALL MOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BELLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006500-35.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006477-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006477-89.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006458-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006458-83.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada Juizado Especial desta Comarca, 

tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema PJE, 

razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo 

Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006460-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANEA MARIA MALDONADO VANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006460-53.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001762-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID HENRIQUE SILVA DOMINGOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001762-04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante da certidão de id. 

16285367, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância com o julgamento antecipado da lide. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002431-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCO VICENTE DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002431-57.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante da certidão de id. 

16285764, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância com o julgamento antecipado da lide. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1004305-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004305-14.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por PAULO RIBEIRO em face de BCS SEGUROS S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A peça de 

ingresso veio acompanhada dos documentos de id. 9539432 e ss. 

Despacho inicial, id. 11513763. A contestação se acha encartada em id. 

14308987. Na ocasião, a parte demandada arguiu preliminarmente a sua 

ilegitimidade passiva, bem como a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular em razão da falta de 

comprovante de endereço pela parte autora. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 14997416. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário 

a análise das preliminares arguidas. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Sem 

delongas, não assiste razão à demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu 

artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher qualquer seguradora que 

integre o consórcio. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já decidiu, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO 

EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

REJEITADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA 

INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO 

- LAUDO OFICIAL ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA 

SUSEP - CÁLCULO READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL - EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com 

base no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da 

Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o 

entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao 

posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- 

Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência.3- Na hipótese, a vítima sofreu acidente 

automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou ciência inequívoca da lesão 

em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada dentro do prazo 

legal (28/09/2011). Juízo de retratação positivo.4-A Ação de Cobrança do 

Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada para qualquer 

seguradora do país que integre o consórcio, consoante previsto no artigo 

7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não prospera a preliminar de 

ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser calculada em salários 

mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 6.194/74, 

observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

da ausência de comprovante de residência pelo autor, impossibilitando a 

averiguação acerca da competência do foro. Sem delongas, em que pese 

os argumentos da parte demandada, convém destacar que a juntada do 

comprovante de endereço não constitui documento indispensável à 

propositura da demanda quando os demais documentos encartados aos 

autos (B.O., fichas médicas, procuração, etc.) apontam que o mesmo 

reside neste Município, pelo que tal preliminar também resta REJEITADA. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002256-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAN DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA LEITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002256-34.2016.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

da parte autora de id. 14950412. Desta feita, EXPEÇA-SE carta precatória 

para citação da demandada. Deixo de redesignar a audiência de 

conciliação, haja vista que, sendo procedida a citação da demandada na 

Comarca de Esperantinópolis/MA, forçosa será a declinação da 

competência, nos termos do art. 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004198-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

LUCAS ANTONIO BIMBATO OAB - MT20656/O (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1004198-67.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o lapso 

temporal transcorrido desde o pedido de suspensão formulado em id. 

13269983, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Após, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE BENVINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001499-06.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

14809442, INTIME-SE o autor, pessoalmente, através de Oficial de Justiça, 

para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Após, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAFINI (AUTOR(A))

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

SILVANA MARGARETE MAFINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004016-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 

10h00min. CITE-SE a requerida no endereço indicado em id. 13262796. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002110-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN YAMAZAKI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002110-22.2018.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 

10h30min. CITE-SE o requerido no endereço indicado em id. 14958862. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006053-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO (REQUERIDO)

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006053-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. Deflui-se do petitório de 

Id. 13806847 que a parte exequente insurge-se com relação às diligências 

empreendidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação dos 

executados. Pois bem. Sem delongas, levando-se em consideração que a 

certidão do Oficial de Justiça tem fé pública, bem como que sobre a efetiva 

realização das diligências não houve contestação pela parte exequente, 

os valores informados devem, sem sombra de dúvidas, ser depositados 

pela parte autora, sendo que para tanto, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) 

dias. Entrementes, tendo a exequente alegado que os meirinhos agiram de 

impulso, sem requerimento da parte, já que efetuaram diligências em locais 

não indicados sem que houvesse requerimento nesse sentido, 

DETERMINO a extração de cópias e remessa à Diretoria do Foro para 

apuração de eventual falta funcional dos mesmos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALVES PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004817-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003762-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003762-45.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a citação 

editalícia, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a busca de 

endereço do requerido Edson Gustavo Starlick junto aos órgãos 

conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Por 

outro lado, caso a busca de endereço da demandada Rosilene Gomes da 

Silva reste infrutífera, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE a requerida por edital, pelo prazo de 
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30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e 

fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA para defender os interesses da demandada, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal. Às providências. Oportunamente, CONCLUSOS. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003757-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003757-23.2016.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação do requerido, devendo a Secretaria da Vara providenciar a 

redesignação da audiência de conciliação. Em caso negativo, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001725-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO DO CARMO SOUSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001725-11.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando as 

tentativas infrutíferas de citação pessoal, em consonância com o disposto 

no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 

do mesmo diploma e fazendo constar as advertências de praxe. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses do demandado, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

Após, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão 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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000893-12.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

FRANCISCO MARCHETT EXECUTADO: DARCI SCHERER Vistos etc. 

Considerando o teor da certidão de Id. 13376631 DEFIRO o pedido de 

conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos, 

prosseguindo-se na forma dos arts. 523 e ss. do CPC. Cumpre destacar, 

por oportuno, que a jurisprudência admite referida conversão, senão 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ENTREGA FUTURA DE SOJA. 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PROCEDIMENTO EQUIVOCADO. 

TÍTULO EXECUTIVO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO 

AUTOMÁTICA DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. REQUSITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 629 DO CPC. 

PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. 1. Execução para entrega de 

coisa incerta. Conversão. Na execução para entrega de coisa certa ou 

incerta, o fim específico é a restituição do bem que se encontra no 

patrimônio do devedor (ou de terceiro). Somente após deixar o devedor de 

promover a restituição ou depositar a coisa, objeto do contrato, admite-se 

a conversão para execução por quantia certa. A execução para entrega 

de coisa incerta, por ter procedimento próprio, não admite transformação, 

já de início, para a execução por quantia certa, a não ser no momento 

processual do art. 627 do CPC, após frustrado o procedimento 

estabelecido nos arts. 629 à 631 do CPC. 2. Honorários advocatícios. A 

verba honorária deve traduzir-se num valor que não fira a chamada 'lógica 

do razoável', pois em nome da equidade não se pode baratear a 

sucumbência, nem elevá-la a patamares excessivos. 3. Princípio da 

sucumbência. A sucumbência deve ser sopesada tanto pelo aspecto 

quantitativo quanto pelo jurídico, em que cada parte decai de suas 

pretensões e resistências, respectivamente impostas. Recurso de 

apelação desprovido”. (TJ-PR 9068773 PR 906877-3 (Acórdão), Relator: 

Jurandyr Souza Junior, Data de Julgamento: 18/07/2012, 15ª Câmara Cível) 

Desta feita, INTIME-SE a credora para apresentar demonstrativo de 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, devidamente acompanhado de no 

mínimo 03 (três) cotações que indiquem o preço da coisa na data do 

vencimento da obrigação em apreço. Após, CITE-SE o executado, para, 

querendo, efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, com 

direito à redução de metade da verba honorária. Não satisfeita a obrigação 

no prazo acima, PROCEDAM-SE os Oficiais de Justiça, munidos da 

segunda via do mandado, a penhora e respectiva avaliação de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do crédito. DEFIRO os benefícios 

do § 2º do art. 172 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002118-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CLLRISTIAN CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002118-67.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

DIEGO CLLRISTIAN CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo expert em ID. 14434097 no que tange ao 

fornecimento dos documentos indispensáveis a realização da perícia, 

quais sejam o contrato digitalizado em melhor qualidade a ser fornecido 

pelo requerido, bem como eventuais documentos a serem apresentados 

pelo autor que contenham sua assinatura a fim de serem utilizadas como 

padrão, tudo no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. No mais, desde 

já, em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, 

AUTORIZO o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006250-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006250.36.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos ofertados por Puri Nutri Comercial Agrícola e Fábio 

Garcia Alvarenga em relação à Execução de Título Extrajudicial que lhes 

promove o Banco do Brasil S/A, pelos fatos narrados na petição inicial de 

id. 11029993, instruída com documentos diversos. De plano, indeferiu-se o 

benefício da Justiça Gratuita, determinando aos embargantes o 

recolhimento das custas processuais, id. 11107803. Os embargantes 

apresentaram embargos de declaração com efeitos modificativos, 

consoante razões expostas na petição de id. 11419453, o qual foi 

examinado pela decisão de id. 11936124, tendo sido mantido o 

indeferimento do benefício postulado. Em seguida, a parte autora requereu 

a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária devidas, id. 12095770. Os embargos foram recebidos sem 

efeito suspensivo, id. 13090696. Intimado, o Banco-credor apresentou 

impugnação aos embargos, id. 13316700. É o relado do necessário. 

Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, 

registro que a prova deverá recair sobre o alegado excesso de execução, 

abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial, 

descaracterização da mora, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto, ainda que, os 

meios de prova admitidos em questão serão o documental e pericial. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deve observar a regra 

geral prevista no art. 373 do CPC, uma vez que, em consonância com o 

entendimento jurisprudencial prevalecente, inaplicável na espécie as 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, 

previamente a designação de audiência de instrução e julgamento, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (quinze) dias, apresentarem 

sugestões quanto a eventuais outros pontos controvertidos, ou ainda, 

requerer o julgamento antecipado da lide, caso não tenham outras provas 

a serem produzidas. No mesmo prazo acima, deverá a 

instituição-embargada apresentar os documentos requeridos no ítem “d” 

da petição inicial, 11029993, pág. 21, eis que contém informações 

relevantes quanto as contratações efetivadas e solução do litígio, na 

forma do art. 396 e ss do CPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001550.17.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Puri 

Nutri Comercial Agrícola Ltda EPP e Fabio Garcia Alvarenga, todos 

qualificados nos autos, todos qualificados nos autos, alegando ser credor 

dos requeridos da quantia de R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um 

mil reais). Certidão positiva de citação, Id. 10679727 e id. 1466442. Em 

seguida, o Banco-credor requereu o prosseguimento da execução 

mediante expedição de mandado de penhora e avaliação do bem dado em 

garantia, id. 15617530. Despacho inicial, id. 11900952. Certidão positiva de 

citação e intimação, id. 12780794. A tentativa de conciliação restou 

infrutífera, id. 12796764. Após, a ré apresentou contestação e 

documentos, Id. 12994182. Impugnação à contestação, id. 13337827. É o 

breve relato. Decido. Defiro o requerimento apresentado pela petição de id. 

15617530, devendo a Secretaria da Vara formalizar a penhora sobre o 

bem indicado, na forma do art. 838 c.c. art. 845, § 1º do CPC e, empós, 

providenciar as intimações pertinentes, observando, se for o caso, o 

disposto no art. 842 do estatuto processual civil. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006364-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ZAMBON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES DORNELES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005139.17.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais c.c. Cobrança de Aluguel e Acessórios 

ajuizada por Silvio Zambon de Oliveira em face de Shirley Rodrigues 

Dorneles, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na petição inicial de id. 11071338, acompanhada de documentos 

diversos. Decisão inicial, id. 11735127. Após ser regularmente citada, a ré 

apresentou contestação e documentos, id. 13495213. Impugnação à 

contestação e documentos ofertados, id. 14063433. É o breve relato. 

Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto 

que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: responsabilidade 

contratutal, responsabilidade subjetiva da locatária, danos 

materiais/emergentes e lucros cessantes, sem prejuízo de outros que 

podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto 

ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental, 

pericial e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar 

que no caso em exame o ônus da prova observará a regra geral prevista 

no art. 373 do CPC. Previamente a deflagração da fase instrutória, digam 

as partes, no prazo acima (10 dias), sobre eventuais outros pontos 

controvertidos, bem como se pretendem a realização da prova pericial 

para fins de nomeação do Expert. Intimem-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005210-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005210.19.2017.8.11.0040 Requerente: Valentin Colombo 

Requerida: Agrofel Agro Comercial Ltda Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Valentin Colombo em face de 

Agrofel Agro Comercial Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na petição inicial de id. 10212709, acompanhada de 

documentos diversos. Decisão inicial determinando a retificação do valor 

da causa e consequente recolhimento das custas processuais 

remanescentes, id. 11024267, o que foi atendido a seguir, 11375370. 

Despacho inicial, id. 12336095. A tentativa de composição amigável do 

litígio restou infrutífera, conforme se infere da ata da sessão de mediação 

realizada pelo CEJUSC local, id. 13381556. A seguir, foi inserido ao 

processo contestação, reconvenção e os documentos apresentados pela 
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ré, id. 13643617 e ss. Impugnação à contestação e contestação à, id. 

13761976. Considerando a juntada de documentos com a contestação à 

reconvenção, intime-se a parte adversa para, querendo, impugnar no 

prazo legal. Todavia, previamente a intimação acima, intime-se o 

réu-reconvinte para, no prazo legal, efetuar o recolhimento das custas 

devidas, sob pena de indeferimento da reconvenção e consequente 

extinção. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004721-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECONSTRUIR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MADECARMEM MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

MAIKON J. FIABANE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

MADEIREIRA KDM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004721.79.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Púyblico Estadual em face de Madecarmem 

Madeiras Ltda ME, Madeireira KDM Ltda ME, Reconstruir Comércio e 

Transportes Ltda ME e Kaihon J. Fiabane Transportes de Cargas Ltda ME, 

todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na 

petição inicial de id. 9835206, acompanhada de documentos diversos. Por 

ocasião da sessão de mediação realizada perante o CEJUSC local, as 

partes firmaram acordo, requerendo sua homologação. Todavia, para 

homologação da avença, imprescindível aferir se preenchidos os 

requisitos formais pertinentes, razão pela qual, intime-se o Advogado 

Danillo Henrique Fernandes para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos instrumento de procuração e atos constitutivos com relação à ré 

Maikon J. Fiabane Transportes de Cargas Ltda ME. Intimem-se as demais 

requeridas (Madecarmem e Reconstruir) para, no mesmo prazo acima, 

apresentar cópia de seus atos constitutivos e eventuais alterações, a fim 

de se aferir daqueles que compareceram à solenidade para subscrever o 

acordo firmado nos autos. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000432-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAUANA PASINI ALEGRETI (REQUERENTE)

MAURICIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE LUIZA PASINI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000432.06.2017.8.11.0040 Vistos etc. Intimem-se os 

Procuradores que subscreveram a inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizaram a representação processual com relação aos menores 

Andreza Pasini Alegreti, Lorenzo Pasini Alegreti, bem como com relação 

ao Sr. Plínio Gilberto Alegreti, o qual pretende assumir o encargo de 

inventariante, visto que, no pedido formulado foi afirmado que todos são 

apresentados pelo Advogado e Procurador em comum que subscreve as 

primeiras declarações. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ADELAR WITTE (EXECUTADO)

GILMAR WITTE (EXECUTADO)

ALBERTO WITTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000593-79.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação dos executados Gilmar Witte e Délcio Witte, devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a redesignação da audiência de 

conciliação. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão 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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XIMANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000977-13.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando frustrada a 

penhora via bacenjud, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002195-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

LEILA CRISTINA MARIANI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002195-42.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora online e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, 

INTIME-SE o devedor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. Por fim, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002806-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002806-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por BENEDITO ANTONIO NETO em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 13414193 e ss. Despacho inicial, id. 13761211. 

Pedido de habilitação dos patronos da parte demandada (id. 15060856). A 

contestação se acha encartada em id. 15060951. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda. Pugnou também pela 

extinção do feito pela ausência do laudo do IML. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

15060966 e ss. Impugnação à contestação, id. 15281324. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

princípio, faz-se necessário a análise das preliminares arguidas. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO Sem delongas, não 

assiste razão a parte demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, 

estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO 

TRIENAL - AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO 

INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO 

- PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE 

SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL 

ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo.4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 

prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML Em que 

pese os argumentos da parte demandada, anoto que eventual falta do 

Laudo do IML não constitui documento indispensável para o requerimento 

cobrança de indenização do seguro obrigatório, bem como para 

requerimento na esfera administrativa. Frise-se que, nos termos do artigo 

5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento da indenização deve ser efetivado 

mediante simples prova de acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT 

- JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE. Estando comprovado o estado de miserabilidade 

alegado, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 

11.945/2009 não exige a instrução da inicial de cobrança do seguro 

obrigatório com laudo do IML, não sendo documento indispensável à 

propositura da ação. Para o manejo da demanda, não é necessária a 

comprovação de diligência administrativa, porquanto o direito de ação é 

constitucionalmente garantido (Apelação Cível Nº 10105130077214001, 

14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: Evangelista Castilho 

Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003019-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO OTTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003019-64.2018.8.11.0040 Vistos etc. De início, convém 

destacar que fora determinado ao autor o recolhimento das custas 

processuais (id. 13720898), tendo o mesmo atendido o comando judicial 

em id. 14530589. Entretanto, quando da movimentação dos autos pela 

Secretaria da Vara, não obstante se tratar de inicial, a conclusão foi 

endereçada para a caixa de despachos de processos em andamento, o 

que consequentemente, culminou para o retardamento da análise do pleito 

inicial. Assim, a fim de evitar situações semelhantes a do presente feito, 

DETERMINO à Secretaria da Vara que quando da conclusão de processo 

cuja inicial esteja pendente de análise, seja o mesmo direcionado para a 

caixa de ‘verificar inicial (urgência) ou verificar inicial’, conforme o caso. 
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No mais, RECEBO a inicial em todos os seus termos. DESIGNO audiência 

de mediação para o dia 04 de Fevereiro de 2019, às 14h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou requerida à audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002551-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AGUIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDINALVA ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002551-03.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

CONSTRUTORA AGUIA LTDA - ME, EDINALVA ALVES DE ALMEIDA Autos 

n.1002551-03.2018.8.11.0040. Vistos etc. Preliminarmente, insta salientar 

que se tratando de execução de título extrajudicial, incumbe ao Exequente 

apresentar o valor da dívida devidamente atualizado, a fim de instruir a 

inicial. Assim, intime-se o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias junte planilha devidamente atualizada do valor pretendido, sob pena 

de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do CPC. Após, conclusos. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004942-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004942-28.2018.8.11.0040 Vistos etc. De início, convém 

destacar que fora determinado ao autor a emenda da inicial (id. 

15056771), tendo o mesmo atendido o comando judicial em id. 15259559. 

Entretanto, quando da movimentação dos autos pela Secretaria da Vara, 

não obstante se tratar de inicial, a conclusão foi endereçada para a caixa 

de despachos de processos em andamento, o que consequentemente, 

culminou para o retardamento da análise do pleito inicial. Assim, a fim de 

evitar situações semelhantes a do presente feito, DETERMINO à Secretaria 

da Vara que quando da conclusão de processo cuja inicial esteja 

pendente de análise, seja o mesmo direcionado para a caixa de ‘verificar 

inicial (urgência) ou verificar inicial’, conforme o caso. No mais, RECEBO a 

emenda à inicial em todos os seus termos. PROCEDA a Secretaria da Vara 

a regularização do polo ativo. OFICIE-SE a Caixa Econômica solicitando 

informações acerca da existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP, bem 

como à agência do INSS para que informe a este Juízo, no prazo acima 

assinalado, a existência de dependentes cadastrados em nome do de 

cujus. De tudo cumprido, COLHA-SE o parecer ministerial. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002334-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HANEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002334-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por RODRIGO HANEL em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de indenização relativa 

ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada dos documentos 

de id. 13059712 e ss. Despacho inicial, id. 13171494. A contestação se 

acha encartada em id. 14570425. Na ocasião, a parte demandada arguiu 

preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda. Assevera ainda, falta de interesse de agir em razão 

do pagamento administrativamente. Sustentou ainda, a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceiro. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou aos 

autos os documentos de id. 14570428 e ss. Impugnação à contestação, id. 

15201691. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a análise das 

preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO 

PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a parte demandada, pois a Lei 

n. 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a 

seguradora a ser demandada. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO 

EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

REJEITADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA 

INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO 

- LAUDO OFICIAL ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA 

SUSEP - CÁLCULO READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL - EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com 

base no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da 

Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o 

entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao 

posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- 

Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência.3- Na hipótese, a vítima sofreu acidente 

automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou ciência inequívoca da lesão 

em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada dentro do prazo 

legal (28/09/2011). Juízo de retratação positivo.4-A Ação de Cobrança do 

Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada para qualquer 

seguradora do país que integre o consórcio, consoante previsto no artigo 

7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não prospera a preliminar de 

ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser calculada em salários 

mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 6.194/74, 

observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 
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a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Aduz a parte demandada, a falta de interesse de agir do autor, sob o 

argumento de que já houve o pagamento da cobertura devida pela via 

administrativa. No ponto, cumpre-me esclarecer que o interesse de agir 

reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à 

resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra 

maneira não teria o autor como obter a providência como almejada em 

relação a ré. Ademais, convém ressalvar que o recebimento parcial da 

indenização do seguro DPVAT, administrativamente, não impede sua 

complementação até o valor previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPLÇÃO DE SEGURO. O recebimento parcial da 

indenização do seguro DPVAT não impede sua complementação até o 

valor previsto em lei. Aplicação do art. 3º, inciso II da Lei 6.194/74, 

modificado pela Lei nº 11.482/07, que não diferencia a invalidez parcial da 

permanente e fixa o valor do seguro em R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente à vigência da Lei nº 

11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o percentual do valor a ser 

recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria dos votos, negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 49974720108170480 PE 

0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data 

de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 90/2012) 

Assim, o fato da parte requerente ter recebido somente o valor oferecido 

pela seguradora, não significa ter dado plena quitação da indenização a 

que tem direito, somente ao valor que recebeu, e assim, necessário se faz 

a pretensão do mesmo em obter a satisfação integral do seu direito, 

porquanto configurado está o interesse do autor e o direito material 

pleiteado. Pelo exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o 

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006279-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEAN FERREIRA SOUSA MERCEARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006279-52.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

ORLEAN FERREIRA SOUSA MERCEARIA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial movida por TRIUNFANTE 

MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA em desfavor de ORLEAN FERREIRA 

SOUSA MERCEARIA, em decorrência de compra e venda mercantil, 

representada por duplicatas acostadas a exordial. Ocorre que, 

compulsando os autos, verifica-se que o autor deixou de cumprir requisito 

legal para a execução das duplicatas em questão previsto no art. 15, 

inciso II, alínea a, da Lei nº 5.474/68, qual seja comprovar o protesto dos 

títulos, tendo em vista a ausência de aceite pelo sacado. Desta feita, 

INTIME-SE a exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005852-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CRISTINA GREGORIUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Vistos etc. Diante do parecer favorável do MPE e, preenchendo o acordo 

ora firmado os requisitos legais pertinentes, HOMOLOGO o mesmo para 

que surta os regulares efeitos de legalidade e, via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b do 

CPC. Remeta-se cópia da presente ata ao Juízo da 2ª Vara Cível, 

conforme requerido pelo MPE. P.R.I.C. Às providências.”

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

Processo Número: 1001819-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

D. T. D. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR VELOSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Vistos etc. Presentes os requisitos legais e, ante a manifestação 

favorável do MPE, HOMOLOGO o acordo acima firmado para que surta os 

regulares efeitos de legalidade, pelo que julgo extinto o presente processo 
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com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, “b” do CPC. 

Oficie-se à empresa empregadora, requisitando o desconto em folha de 

pagamento do genitor e transferência do valor acordado a título de pensão 

na conta acima indicada. Custas indevidas, eis que ambos são 

beneficiários da Justiça Gratuita. Publicada em audiência, dispensado o 

registro, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Oportunamente, ao 

arquivo.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004166-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR MARCIO ROCINI (RÉU)

ROCINI & ROCINI LTDA - EPP (RÉU)

RAFAEL GOMES DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004166-62.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, ante o teor da 

petição de id. 13670240, HOMOLOGO a desistência manifestada pela 

parte autora em relação ao demandado Rafael Gomes Fonseca e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. No 

mais, considerando que os demais demandados foram citados por hora 

certa (id. 13536400, p. 2), deixando transcorrer o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL para defender os interesses do requeridos, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. Após, manifeste-se a parte autora, requerendo o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE TEOTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000858-18.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por TALITA TEOTONIO MINETTI, representada 

pela genitora KATIANE TEOTONIO R. DA SILVA em face de BARDESCO 

SEGUROS, qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 4956502 e ss. Despacho saneador 

em id. 11877430. Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, 

bem como deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 14801201. 

Manifestação da parte demandada acerca do laudo pericial (id. 15062337). 

Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da autora (id. 

15231413). Manifestação do Parquet (id. 16112329). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela autora, 

mormente pelos prontuários médicos encartados em id. 4956612 e ss, que 

não deixam margem de dúvida quanto ao envolvimento da demandante em 

acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela perícia médica de id. 14801201. Afinal, o perito asseverou que o 

requerente apresenta “invalidez permanente, definida como leve (25%) em 

membro superior direito e residual (10%) em estrutura craniofacial”. Logo, 

conclui-se que a requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n. 340/06, depois convertida na Lei n. 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 04/07/2016, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 25% (13.500,00 x 70% x 25%) do teto máximo, qual seja, R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) em relação a fratura no membro superior direito e de 10% 

(13.500,00 x 100% x 10%) do teto máximo, qual seja, R$ 1.350,00 (um mil, 

trezentos e cinquenta reais) em decorrência da fratura craniofacial, 

totalizando o montante de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Dessa forma, o conjunto probatório revela que a 

parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus 
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à indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte 

o pedido contido na inicial para CONDENAR a parte demandada ao 

pagamento de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, 

CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento do valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001725-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA SA OAB - 026.096.553-71 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1001725-74.2018.8.11.0040 Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Trata-se de alvará judicial proposto por KEILA SA, devidamente 

qualificada nos autos, pugnando pela autorização de venda/transferência 

do seguinte bem: motocicleta Honda, NXR 150 Bros ESD, ano 2014, modelo 

2014, placa OXR 5784, Renavam 1013913474, em favor de Wuillam 

Reckziegel Queiroz. Assevera a curadora provisória que a expedição do 

alvará de transferência se faz necessário, eis que promoveu a venda da 

supracitada motocicleta para o Sr. Wuillam Reckziegel Queiroz pelo valor 

de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Explica que, devido as 

sequelas que o interditado sofreu decorrentes do acidente automobilístico, 

este têm se dirigido regularmente a cidade de Teresina/PI para realizar 

tratamento neurológico, sendo que tal deslocamento periódico vem 

gerando gastos extraordinários ao casal, razão pela qual promoveu a 

venda do referido bem a fim de auxiliar no custeio de tais despesas. 

Assim, pugna pela transferência do referido veículo, e consequente 

procedência do pedido. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

fls. Id. 12583038. Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela 

declinação de competência para processamento dos autos a este Juízo. 

Decisão declinando da competência, Id. 13672336. Nova manifestação 

ministerial opinando pela expedição de alvará de autorização, bem como 

pela prestação de contas no prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 13957931). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Sem muitas delongas, pela análise dos autos 

verifica-se que o pedido alinhado na peça de ingresso possui respaldo 

legal, comportando, portanto, deferimento, já que resguardados os 

interesses do interditando. Saliente-se, no mais, que a possibilidade de o 

curador alienar bens, mediante autorização judicial, com o intuito de 

promover a gestão financeira e melhoramento do acervo pertencente ao 

interditando, está prevista nos artigos 1.748 c/c 1.781, ambos do Código 

Civil, o que, apenas evidencia a possibilidade de ser deferido o pedido da 

requerente. Insta salientar ainda que da análise dos documentos 

acostados aos autos, a autora obteve êxito em demonstrar os dispêndios 

decorrentes do tratamento do interditando, o que justifica o pleito em 

questão. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.748 c/c 1.781, 

ambos do Código Civil, DEFIRO o pedido inicial, para determinar a 

expedição de alvará judicial autorizando a curadora KEILA SA a realizar a 

transferência do bem indicado na peça vestibular, devendo, no prazo de 

60 (sessenta) dias da transferência, juntar aos autos a prestação de 

contas. Por conseguinte, JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

fazendo-o nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. CUSTAS suspensas, 

eis que beneficiária de AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS incabíveis. 

DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000228-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA ROSANE DA SILVA (RÉU)

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000228-59.2017.8.11.0040 Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as 

partes. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os 

autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000712-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANA MIGNOLI ZUFFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000712-11.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da inércia da parte exequente (id. 

12691585), apesar de devidamente intimada através do patrono para 

pagamento da diligência (id. 10314497), bem como a tentativa frustrada de 

intimação do representante legal (id. 14949424), a extinção da presente 

execução é medida que se impõe, em consonância com o disposto no art. 

485, III, da Lei Adjetiva Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); § 1o 

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...). No ponto, 

válido destacar que a última manifestação da exequente se deu em 

outubro/2016, o que demonstra o abandono da causa pela mesma. Isto 

posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

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

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006066-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIMAR CEZAR BETT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1006066-46.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 16301883, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002869-83.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS, pela parte 

demandada. P.R.I.C. Relativamente ao pedido de levantamento do valor 

depositado junto a Conta Única, diante do parecer ministerial de id. 

15165350, INTIME-SE o autor para manifestar-se, assinalando prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005512-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAVAO TERRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005512-48.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT RÉU: RAQUEL PAVAO TERRA Autos 

n. 1005512-48.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito Vistos 

etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em 

desfavor de RAQUEL PAVAO TERRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que é credora da importância de R$ 

19.451,95 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e 

cinco centavos), em decorrência de Contrato de Concessão de Limite de 

Crédito Pré–Aprovado, registrado sob o nº. B51535290-9, que atualizado 

perfaz o valor de R$ 33.175,79 (trinta e três mil, cento e setenta e cinto 

reais e setenta e nove centavos). Com a inicial vieram os documentos de 

id. 10449325 e ss. Despacho inicial, id. 11619796. Devidamente citada, id. 

12483661, a demandada deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de embargos monitórios e/ou comprovar o cumprimento da 

obrigação (certidão de id. 13411475). Logo após, o requerente pugnou 

pela conversão do mandado inicial em mandado executivo, id. 14575503. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. De início, considerando que a demandada RAQUEL 

PAVAO TERRA, devidamente citada (id. 12483661), deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para apresentação de embargos monitórios e/ou efetuar o 

pagamento do valor indicado na inicial (certidão de id. 13411475), 

DECRETO-LHE a REVELIA, em consonância com o disposto no art. 344 do 

CPC. No mais, dispõe o art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) 

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz como consequência a 

obrigação da demandada proporcionar ao requerente o pagamento 

emanado da ordem representada pelo contrato de Concessão de Limite de 

Crédito Pré–Aprovado, registrado sob o nº. B51535290-9 acostado a 

exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova 

literal da existência do débito e de seu não pagamento. No ponto, convém 

destacar que dos autos ressai que houve a estipulação do contrato de 

concessão de limite de crédito (id. 12251424), bem como restou 

demonstrado ainda, o saldo devedor, ante a apresentação da ficha gráfica 

(id. 10449388). Destarte, considerando os efeitos da revelia, aliados as 

únicas provas até então colhidas, que corroboram os valores 

apresentados, resta-me reconhecê-los por sentença. Ante o exposto, 

DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em 

demérito da requerida, na quantia de R$ 33.175,79 (trinta e três mil, cento 

e setenta e cinto reais e setenta e nove centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte 

autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada. Em seguida, 

CITE-SE e INTIME-SE a devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor 

da dívida. Não havendo pagamento voluntário, EXPEÇA-SE o necessário 

ao prosseguimento da execução. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005922-09.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: IDENIO MARIANI, 

IVANIO MARIANI, EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 13555763), cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas partes. P.R.I.C. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ROGERIO LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005833.83.2017.8.11.0040 Requerente: Marlon Rogério Lermen 

Requerida: Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais c.c. Danos Morais ajuizada por Marlon Rogério Lermen em 

face de Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na 

petição inicial de id. 10697717, acompanhada de documentos diversos. 

Decisão inicial, id. 11648847. A tentativa de composição amigável do litígio 

restou infrutífera, conforme se infere da ata da sessão de mediação 

realizada pelo CEJUSC local, id. 13011198. A seguir, foi inserido ao 

processo a contestação e os documentos apresentados pela ré, id. 

13385990 e ss. Impugnação à contestação, id. 13761976. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Pois bem. Considerando que a matéria em questão 

é meramente de direito, sendo despicienda a produção de outras provas 

além daquelas já trazidas para os autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, na forma do art. 355, I do CPC. Situando a questão, o autor é 

beneficiário titular de plano de saúde, tendo firmado o contrato de 

prestação de serviços médicos e hospitalares, tipo: pleno, modalidade: 

pré-pagamento, abrangência: nacional sob nº 24/1320 e registro na ANS 

sob nº 420.435/99-2, em 17/05/2012. Segue afirmando que, no ano de 

2015, foi diagnosticado com neoplasia de testículo, sendo submetido ao 

procedimento Orquidectomia Radical Unilateral, cujo tratamento foi 

custeado pela ré. Ocorre que, durante o período de tratamento, em agosto 

de 2017, recebeu o diagnóstico de neoplasia maligna no rim, impondo-se a 

realização do tratamento adequado para evitar o avanço do câncer renal, 

tendo sido indicado o procedimento ablativo (radiofrequência), o qual, 

todavia, foi negado pela demandada, obrigando-o a custear de forma 

particular todas as despesas para dar continuidade ao tratamento. Por 

estas razões, ingressou com a presente ação requerendo a condenação 

da requerida ao reembolso das despesas auferidas, além da 

compensação pelos danos morais suportados. De outra banda, a ré alega, 

como de costume, a ausência de cobertura para o tratamento da 

radioblação, uma vez que não se encontra inserto no rol de procedimentos 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através da Resolução 

Normativa RN nº 387/2015, Anexo I. No particular, urge destacar o teor do 

ítem VI, Cláusula 8ª, alínea 27 invocado pela ré para justificar a negativa 

apresentada ao autor, senão vejamos: “... VI – SERVIÇOS EXCLUÍDOS E 

NÃO COBERTOS PELO CONTRATO CLÁUSULA 8ª – Em conformidade com 

o que prevê a Lei 9656/98, e respeitando as coberturas mínimas 

obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúda da ANS, estão excluídos de cobertura do plano os eventos e 

despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não 

previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar ANS vigente a época do evento e os 

provenientes de: ... 27 – Procedimentos não relacionados no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento.” 

Feita esta breve introdução, convém registrar que a ré persiste em ignorar 

que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, já que 

envolvem relação tipicamente de consumo ( Súmula 469 do STJ). Portanto, 

inquestionável que incide no caso o disposto no art. 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Some-se a isso os termos do art. 51, inciso IV 

também da legislação consumerista, do qual conclui-se que operadora de 

plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o 

consumidor em manifesta desvantagem. Portanto, não pode a 

operadora-ré negar a realização do procedimento se o contrato não a 

exclui expressamente, sobretudo porque os termos pactuados de ser 

interpretados de maneira mais favorável ao consumidor. Aliás, sobre o 

tema em voga, incontáveis são os casos analisados pelos tribunais 

estaduais, sempre julgando-os a favor do consumidor, conforme é 

possível verificar abaixo: “Plano de saúde. Serviços médicos e 

hospitalares Segurada diagnosticada com carcinoma medular de tireóide. 

Prescrição médica positiva ao procedimento de radioblação de nódulos 

hepáticos. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de 

cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, 

IV, e §1º, II, do CDC). Danos morais. Recusa à cobertura de procedimento 

prescrito, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de 

impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Violação ao direito 

subjetivo à saúde. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 

10.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão do dano 

(art. 944 do Cód. Civil). Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; 

Apelação 1000969-38.2018.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão 

Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL. Plano de saúde. Insurgência contra decisão 

monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos 

do artigo 932, IV "a", do CPC. Manutenção. Recusa de cobertura de 

procedimento denominado Radioblação Percutânea, sob a alegação de 

ausência de cobertura contratual e por estar fora do rol da ANS. Contrato 

que prevê a cobertura de tratamento para câncer e quimioterapia, não 

podendo sua aplicação ser restrita em desfavor do consumidor. Exame 

prescrito por médico responsável pelo tratamento. Aplicação dos artigos 

51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas de nº 95, 96 e 

102 deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento, 

com apl icação de multa.”  (TJSP; Agravo Regimental 

1125167-79.2015.8.26.0100; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; 

Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017) 

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – PROCEDIMENTO DE 

RADIOBLAÇÃO – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO CONTRATUAL - ANS QUE ESTABELECE ROL DE 

COBERTURA MÍNIMA - LISTAGEM NÃO TAXATIVA - CONSUMIDOR QUE 

NÃO PODE SER PRIVADO DE USUFRUIR DOS AVANÇOS DA MEDICINA, 

SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EXCLUSÃO QUE DEVE SER EXPRESSA – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - SÚMULA 102 – ATO ILÍCIO 

CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – 

JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NA INDENIZAÇÕES 

DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação 

1068383-19.2014.8.26.0100; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; 

Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017) 

Nesse contexto, é flagrante que não se sustenta a negativa de cobertura 

pela parte-ré, pois esta deixou de autorizar de modo adequado o 

procedimento de que necessitava o autor, o qual não estava excluído de 

forma expressa pelo contrato de prestação de serviços firmado. 

Outrossim, o plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento de 

saúde prescrito pelo médico, já que à este compete definir qual o melhor 

tratamento para o segurado. Melhor dizendo, havendo cobertura 

contratual para a moléstia apresentada pelo segurado, o tratamento a ser 

ministrado cuida-se de atribuição do profissional médico e não da 

operadora do plano de saúde. Mas não é só. Como visto, o autor pretende 

ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais, no importe de R$ 44.990,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e 

noventa reais), além da indenização por danos morais no valor mínimo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Firmado o entendimento de que a negativa 

de cobertura do tratamento prescrito ao autor mostrou-se ilegítima, 

evidentemente que cabe à ré restituir o demandante de todas as despesas 

relacionadas ao tratamento por ele custeado. Considerando que os 

documentos inseridos sob os ids. 10697764, 10697908, 10697912 e 

10697925, mostram-se hábeis a demonstrar as despesas com o 

tratamento médico custeadas pelo autor, o pedido de indenização pelos 

danos materiais deve ser acolhido em sua totalidade. Quanto aos danos 

morais, na hipótese em comento, a recusa injustificada da ré de propiciar o 

tratamento médico indicado, evidentemente, configura ato ilícito, de 

maneira que o dever de indenizar os danos morais causados à 

demandante decorre do abalo psicológico que lhe fora ocasionado. Isso 

sem contar que a negativa de cobertura por parte da operadora do plano 

causou risco à saúde do autor, cujo quadro clínico somente não restou 

agravado em razão de o demandante ter custeado todas as despesas 

com o tratamento médico prescrito. Nessa toada, a situação fática narrada 

e demonstrada nos autos indica ter havido muito mais que mero 

aborrecimento cotidiano. Na realidade, trata-se de situação em que o 

autor, acometido por doença grave que representava risco à sua saúde, 
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teve negado o tratamento prescrito pelo médico, em evidente desafio a 

proteção da dignidade humana, aliás, com o age de costume. Caso muito 

semelhante foi recentemente objeto de análise pelo E. Tribunal deste 

Estado, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANO MORAL – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – 

MEDICAMENTO PARA TRATAMENTODE CÂNCER – CAMPTOSAR E 

AVASTIN– DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO 

CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MORAL – DEVER DE 

INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura 

para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os 

meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre 

com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a 

técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não 

constar no rol da ANS.2- Incorre em ato ilícito a indevida recusa de 

cobertura do atendimento médico-hospitalar. Conforme jurisprudência 

reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos 

morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito. 3- O valor indenizatório não deve extrapolar os critérios utilizados 

como parâmetro de arbitramento da compensação por danos morais, 

devendo-se observar os princípios de moderação e da razoabilidade, 

dadas as particularidades de cada caso e os fatos assentados. 4-Quanto 

aos juros de mora, em se tratando de ilícito contratual, os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação, pelo valor de 1% ao mês, conforme art. 

405, do CC (STJ - AgRg no REsp: 1445913 SP 2014/0071704-6, QUARTA 

TURMA, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ: 28/04/2015). 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) Logo, 

sendo inquestionável o dever da ré de indenizar o autor pelos danos 

morais sofridos, urge fixar o quantum da indenização devida, 

atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, mediante 

aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante 

entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema. Nessa esteira, 

tenho que o valor de R$ 20.000,00 (quinze mil reais) é o suficiente para 

atendimento dos requisitos anteriormente referidos, sendo válido reiterar 

que não se trata de mero aborrecimento suportado pelo autor, mas 

flagrante ofensa psicológica, pois a negativa da ré certamente lhe causou 

angústia ao ver sua vida em risco. Isto posto, acolho os pedidos 

formulados na inicial em sua totalidade para: a) condenar a ré Unimed 

Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, devidamente 

qualificada nos autos, ao pagamento de indenização por danos materiais 

no valor de R$ 44.990,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa 

reais), a ser corrigido desde a data do desembolso de cada uma das 

despesas médicas e com juros de mora desde a citação, assim como 

condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que deve ser atualizado com 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (S. 362 do STJ) e juros 

de mora legais desde a citação. Em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. 

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

que fixo de 15% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 

2º do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

fixado sem provocação do interessado, arquive-se. Havendo 

requerimento de cumprimento de sentença, após as anotações pertinentes 

quanto a reclassificação do processo, proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001673-15.2017.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração ofertados por SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença 

proferida em id. 15284257, alegando que a mesma é contraditória, eis que 

tendo a ação sido julgada parcialmente, deve haver a distribuição do ônus 

de sucumbência, na forma do disposto no art. 86 do CPC. Pugna ainda, 

pela minoração da verba honorária. Certificou o decurso do prazo para 

manifestação da parte embargada (id. 16275502). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Pois bem. In casu, analisando os argumentos lançados pelo 

embargante entendo que não merecem prosperar, conforme passo a 

expor. No tocante a suposta contradição – reconhecimento da 

sucumbência recíproca, válido destacar que embora tenha sido postulado 

na peça de ingresso o valor do teto máximo da indenização, o 

reconhecimento parcial, por si só, não implica em sucumbência recíproca, 

haja vista que o principal pedido foi alcançado, de modo que cabe a 

demandada responder integralmente pelas custas e honorários 

advocatícios. Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

– IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DA 

PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO VALOR DA 

CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I - 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização.II - O não atendimento 

da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, 

devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e 

honorários advocatícios.III - Nas causas em que houver condenação, os 

honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez 

por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018) 

Relativamente ao pedido de minoração da verba honorária de 

sucumbência, entendo que a quantia fixada não extrapola os limites 

impostos pelo art. 85, §§2º e 8º do CPC, sendo compatível com a natureza 

e importância da causa, a qualidade do trabalho realizado e o grau de zelo 

do profissional. Aliado a isso, convém destacar que o valor fixado é 

compatível com a URH da OAB/MT. Diante de todo exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, REJEITO-OS, 

MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos termos. 

CUMPRA-SE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003392-66.2016.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração ofertados por BRADESCO 

SEGUROS em face da sentença proferida em id. 15071893, alegando que 
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a mesma é omissa, pois deixou de analisar o pleito de ausência de 

cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório. Sustenta ainda, que o decisum é contraditório, eis que tendo a 

ação sido julgada parcialmente, deve haver a distribuição do ônus de 

sucumbência, na forma do disposto no art. 86 do CPC. Pugna ainda, pela 

minoração da verba honorária. Certificou o decurso do prazo para 

manifestação da parte embargada (id. 16275878). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Pois bem. In casu, analisando os argumentos lançados pelo 

embargante entendo que não merecem prosperar, conforme passo a 

expor. Relativamente a omissão, convém destacar que em momento algum 

o parte demandada suscitou a ausência de cobertura em decorrência do 

não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório No tocante a suposta 

contradição – reconhecimento da sucumbência recíproca, válido destacar 

que embora tenha sido postulado na peça de ingresso o valor do teto 

máximo da indenização, o reconhecimento parcial, por si só, não implica 

em sucumbência recíproca, haja vista que o principal pedido foi alcançado, 

de modo que cabe a demandada responder integralmente pelas custas e 

honorários advocatícios. Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO 

DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO 

PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO 

VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.II - O 

não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura 

sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder 

integralmente pelas custas e honorários advocatícios.III - Nas causas em 

que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados 

entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. (SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 26/07/2018) Relativamente ao pedido de minoração da 

verba honorária de sucumbência, entendo que a quantia fixada não 

extrapola os limites impostos pelo art. 85, §§2º e 8º do CPC, sendo 

compatível com a natureza e importância da causa, a qualidade do 

trabalho realizado e o grau de zelo do profissional. Aliado a isso, convém 

destacar que o valor fixado é compatível com a URH da OAB/MT. É sabido 

que, não se pode admitir os presentes embargos com objetivos 

infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido tem-se o 

julgamento abaixo de lavra do Superior Tribunal de Justiça: “os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de 

declaração com efeito modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, 

ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado 

em relação à sentença proferida, de modo que se mostra evidentemente 

protelatório os embargos manejados, além do seu não acolhido, urge 

aplicar em desfavor da parte embargante a multa legalmente prevista para 

a hipótese. Assim já se pronunciou o E. TJ/MT., senão vejamos: 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – REEXAME 

DE QUESTÃO JÁ DELIBERADA PARA EMPLACAR TESE DA PARTE 

EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU ERRO – PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO 

DE MULTA – ART. 538, PAR. ÚN., CPC – RECURSO REJEITADO. 1. Não 

havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão 

recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque 

não se prestam ao reexame da causa. 2. Prevê o CPC, sanção à 

desvirtuada utilização dessa espécie recurso, estipulada em seu art. 538, 

parágrafo único, onde a parte simplesmente pretende a rediscussão da 

matéria e valer-se do efeito interruptivo.” (ED 7148/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, 

Publicado no DJE 15/03/2016) Pelo exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE 

ACOLHER os embargos de declaração apresentados e, sendo este 

flagrantemente protelatório, CONDENO o embargante ao pagamento da 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1026, § 2º do CPC. CUMPRA-SE. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002011-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANDREIA FAVARO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002011-52.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c.c. partilha de bens, guarda de menor, alimento e visitas proposta 

por SILVANO SILVESTRE DA SILVA em desfavor de MARIA ANDREIA 

FAVARO, qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 12824584 e ss. 

Despacho inicial datado de 20/04/2018, id. 12842791. Logo adiante, em 

ids. 13963757 e 15577131, o requerente informou que tramita perante a 3ª 

Vara local ação com o mesmo pedido e causa de pedir, a qual foi 

distribuída sob o n. 1001250-21.2018.8.11.0040, protocolada em 

13/03/2018, pugnando pela conexão, continência ou litispendência. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Pois bem. Prescreve o artigo 485, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, 

que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; É a 

realidade dos autos, haja vista que os fatos trazidos nestes autos já estão 

em discussão em outro processo, qual seja, autos n. 

1001250-21.2018.8.11.0040, interposto em 13/03/2018, ou seja, 

anteriormente a presente demanda, caracterizando, portanto, a 

litispendência, posto que presentes os seus requisitos. Assim, verificada 

a litispendência, deve ser extinto o presente feito. Assim, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e SEM 

HONORÁRIOS. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000469-33.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 
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Veículos – DPVAT ajuizada por GENEFLIDES DE LIMA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da integralidade do seguro, no importe de 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

4807078 e ss. Despacho saneador em id. 11954760. Na oportunidade, 

fixaram-se os pontos controvertidos, bem como deferiu-se a prova 

pericial. Laudo pericial, id. 14790756. Manifestação das partes acerca do 

laudo pericial (id. 14876821 e id. 15136737). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pelos prontuários médicos encartados em id. 4807133 e ss, que 

não deixam margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em 

acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela perícia médica de id. 14790756. Afinal, o perito asseverou que o 

requerente apresenta “invalidez permanente, definida como intensa (75%) 

em membro superior esquerdo”. Logo, conclui-se que o requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n. 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 11/10/2014, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 75% (13.500,00 x 70% x 75%) do teto máximo, qual seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do valor relativo aos 

honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000353-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA LOBO SILVA (REQUERENTE)

JOAO VITOR SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000353-27.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por JOÃO VITOR SILVA DOS REIS, 

representado pela genitora DINALVA LOBO SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 4731399 e ss. Despacho saneador em id. 12704405. 

Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como 

deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 14801299. Manifestação das 

partes com relação ao laudo pericial (id. 15045864 e id. 15724767). 

Parecer ministerial, id. 16311026. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Inexistindo outras 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO Urge destacar que, a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, mormente 
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pelos prontuários médicos encartados em id. 4731465, que não deixam 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de 

trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de id. 14801299. Afinal, o perito asseverou que o requerente 

apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto 

no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento 

da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, 

registre-se que, com o advento da Medida Provisória n. 340/06, depois 

convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em 

valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as 

alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em 

exame, visto que o sinistro ocorrera em 02/02/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Entretanto, convém 

destacar que a parte demandada comprovou o pagamento da aludida 

quantia em sede administrativa, conforme comprovante que se visualiza 

em id. 9074743, p. 1. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido 

contido na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que o 

mesmo é beneficiário da AJG. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento do valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA ROSA ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000287.47.2017.8.11.0040 Requerente: Ana Paula da Rosa 

Zago Requerida: Unimed norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho 

Médico Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de Restituição 

de Quantia Paga c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Ana Paula da Rosa Zago em face de UNIMED Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos narrados na petição inicial de id. 4697403, 

acompanhada de documentos diversos. Decisão inicial, Id. 5783702. A 

tentativa de conciliação restou frustrada, conforme se infere da ata da 

sessão de mediação de id. 9073973. A seguir, a ré Unimed Norte do Mato 

Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contestação e 

documentos, id. 9173782 e ss. Impugnação à contestação, id. 9466655. 

Decisão saneadora, id. 11737269. A parte-ré requereu o julgamento 

antecipado da lide, id. 11866579. Por fim, determinou-se a intimação da 

parte autora para reinserção dos documentos que instruída a inicial, eis 

que indisponíveis para visualização em gabinete, o que foi feito sob o id. 

13509081 e ss. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem. 

Considerando que a matéria em questão é meramente de direito, sendo 

despicienda a produção de outras provas além daquelas já trazidas para 

os autos, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I 

do CPC. Situando a questão, narra a inicial que a autora firmou com a ré 

contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares em junho/2014, 

conforme cópia que instrui a inicial. Segue dizendo que sempre teve 

problemas com obesidade, sendo que, desde a adolescência submete-se 

a tratamentos diversos. Todavia, o aumento da idade cumulado com o 

prolongamento do estado de obesidade agravou a glicose e a tireoide da 

autora, fazendo com que o peso aumentasse e os tratamentos para 

obesidade se tornassem inócuos, até que a demandante atingisse a 

obesidade mórbida – IMC 40, lhe tendo sido prescrito a gastroplastia como 

única solução. Entretanto, alegando que a obesidade tratava-se de 

doença preexistente, a operadora-ré negou a cobertura do tratamento 

prescrito à autora, alegando que precisaria cumprir a carência mínima de 

12 meses. Após o transcurso desse prazo, foi realizado um novo pedido, 

porém a cirurgia foi novamente negada, ao argumento de que a paciente 

era acometida pela obesidade mórbida há 05 (cinco) anos e estava 

fazendo tratamento há pelo menos 02 (dois) anos. Sendo assim, com o 

auxílio de sua sogra, que realizou um financiamento, a autora submeteu-se 

ao procedimento cirúrgico prescrito de forma particular. Por estas razões, 

por meio da presente ação, postula a condenação da ré à restituição dos 

valores gastos com o procedimento cirúrgico, bem como com honorários 

advocatícios contratuais, e ainda, a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. De outra banda, a ré alega, 

como de costume, a ausência de cobertura para realização da 

gastroplastia (cirúrgia bariátrica), uma vez que a Requerente não se 

enquadra nas Diretrizes de utilização (DUT), estabelecidas no Anexo II da 

Resolução Normativa RN nº 387/2015, a qual estabelece os requisitos 

para a cobertura obrigatória: “Cobertura obrigatória para pacientes com 

idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, 

pelo menor 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, 

quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e 

nenhum dos critérios listados no Grupo II.” Feita esta breve introdução, 

convém registrar que a ré persiste em ignorar que os contratos de planos 

de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos 

termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, já que envolvem relação tipicamente 

de consumo ( Súmula 469 do STJ). Portanto, inquestionável que incide no 

caso o disposto no art. 47 do CDC, que determina a interpretação das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 129 de 536



cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Some-se 

a isso os termos do art. 51, inciso IV também da legislação consumerista, 

do qual conclui-se que operadora de plano de saúde não pode impor 

obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta 

desvantagem. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGEMED. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA 

BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEGATIVA 

DE CUSTEIO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE 

FORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PRETENSÃO 

DE CONDENAÇÃO. MERA DISCUSSÃO ENVOLVENDO INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABALO QUE NÃO SE CONFIGURA. 

DEVER DE COMPENSAR RECHAÇADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. "À luz da teoria finalista (subjetiva), o contrato de seguro para 

prestação de serviços médicos e hospitalares submete-se aos princípios 

do Código do Consumidor e, justo por isso, eventual dúvida na 

interpretação das cláusulas contratuais resolve-se em favor do 

beneficiário do plano de saúde - parte vulnerável" (TJSC, Ap. Cív. n. 

2014.045488-0, de Capivari de Baixo, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, 

j. em 3-9-2015). A finalidade essencial do plano de saúde é cobrir os 

custos dos tratamentos previstos contratualmente; assim, as limitações ou 

questionamentos impostos sobre o tipo de tratamento a ser utilizado 

refoge desta essência e merece total reproche do Poder Judiciário. "A 

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de saúde 

pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de 

tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (STJ, AgRg no AREsp 

n. 450270/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 25-2-2014, DJe 

17-3-2014). "A simples recusa da administradora de plano de saúde a 

cobrir determinados procedimentos médicos ou hospitalares, embora 

possa causar alguns transtornos e aborrecimentos ao seu usuário, não 

constitui, por si só, prejuízo imaterial suficientemente hábil a justificar o 

acolhimento de pedido de compensação pecuniária, na exata medida em 

que o dano moral não é presumido em situações dessa espécie. Ademais, 

no caso em tela, não só a Ré autorizou a realização do procedimento 

cirúrgico e demais medidas necessárias tão logo elas foram solicitadas 

pela Recorrente, como a cirurgia foi realizada em data agendada com a 

efetiva cobertura da prótese importada apontada na exordial (diante do 

deferimento da antecipação de tutela requerida em Juízo). Desse modo, 

considerando-se que a recusa de cobertura não trouxe consequências 

extraordinárias, nem causou dano imaterial, não há falar em condenação 

ao pagamento de compensação pecuniária" (TJSC, Ap. Civ. n. 

2013.077245-5, da Capital, rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. em 17-7-2014). 

(TJSC, Apelação Cível n. 2016.000105-6, de São Francisco do Sul, rel. 

Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 01-03-2016). 

Logo, não pode a operadora-ré negar a realização do procedimento se o 

contrato não a exclui expressamente, sobretudo porque os termos 

pactuados devem ser interpretados de maneira mais favorável ao 

consumidor. No ponto, sustenta a requerida que ao aderir ao plano de 

saúde, em 01/03/2014, a autora preencheu os termos de Declaração de 

Saúde e Declaração de Saúde Assistida, aonde por livre e espontânea 

vontade DECLAROU QUE NÃO ERA PORTADORA DE OBESIDADE. 

Felizmente a legislação nos permite fazer uma interpretação sistemática, já 

que, embora EM MOMENTO ALGUM a autora tenha declarado não ser 

portadora de obesidade, visto que apenas e tão-somente indicou sua 

altura, seu peso e seu IMC. Outrossim, conforme entendimento 

jurisprudencial reiterado, a inexistência de prova de que a obesidade 

mórbida estaria instalada há mais de cinco anos, não é o suficiente para 

afastar a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia prescrita pelo médico 

competente. Aliás, sobre o tema em voga, incontáveis são os casos 

analisados pelos tribunais estaduais, sempre julgando-os a favor do 

consumidor, conforme é possível verificar abaixo: Apelação. Plano de 

Saúde. Negativa de Cobertura. Cirurgia Bariátrica. Negativa de cobertura 

de cirurgia bariátrica sob a alegação de ausência de atendimento às 

diretrizes estabelecidas pela ANS. Alegação da ré de ausência de 

tratamento clínico ao menos por dois anos, e obesidade mórbida instalada 

há mais de cinco anos Exigência que não se justifica, diante da 

necessidade e indicação médica para a cirurgia. Suficiência do relatório do 

médico que acompanha o tratamento da autora. Danos morais não 

configurados. Recusa de cobertura que, em regra, não gera o dever de 

indenizar. Ausência de indícios de que a conduta da apelante tenha 

agravado o quadro clínico ou colocado em risco a saúde da autora. 

Sentença mantida. À unanimidade, negaram provimento aos apelos. 

(Apelação Cível Nº 70075459891, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 29/03/2018 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

OBESIDADE MÓRBIDA - TRATAMENTO CLÍNICO FRUSTRADO - CIRURGIA 

BARIÁTRICA - NECESSIDADE MÉDICA - COBETURA DEVIDA - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. - O plano de saúde não pode se recusar a 

custear o tratamento ou a realização de cirurgia prescrita pelo médico, 

pois cabe a este definir qual é o melhor exame para diagnosticar a doença 

e efetivo tratamento a ser adotado para o paciente, então segurado. - O 

mero descumprimento contratual não enseja o dever de indenizar. 

Todavia, verificando-se que a autora foi diagnosticada com doença grave, 

com risco de vida, necessitando de procedimento cirúrgico, entendo que a 

negativa de cobertura do procedimento ocorrida de forma indevida é 

suficiente para a configuração de danos morais. - vv. O descumprimento 

contratual só gera prejuízos extrapatrimoniais se comprovado que um 

contratante feriu a esfera íntima do outro. (Des. Evangelina Castilho 

Duarte). (TJMG - Apelação Cível 1.0707.13.032117-7/001, Relator(a): Des.

(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/08/0018, publicação da súmula em 24/08/2018) EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - 

COBERTURA PARA CIRURGIA BARIÁTRICA - GASTROPLASTIA - TÉCNICA 

DE VIDEOLAPAROSCOPIA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - NÃO EXCLUSÃO 

NO CONTRATO - CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA ADMINISTRADORA DO 

PLANO DE SAÚDE - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. 1. O rol de procedimentos e 

eventos elaborado pela ANS - Agência Nacional de Saúde estabelece a 

cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, mas não exclui a 

prestação de cobertura assistencial adequada às necessidades de saúde 

dos pacientes de acordo com a indicação do médico responsável e 

perspectiva de eficácia do tratamento da doença. 2. A gastroplastia, 

indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um 

procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como 

cirurgia essencial à sobrevida do segurado. 3. Não se justifica a recusa à 

cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento 

de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de 

saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no 

plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser 

facilmente detectada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.037623-2/002, 

Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 09/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018) Nesse 

contexto, é flagrante que não se sustenta a negativa de cobertura pela 

parte-ré, pois esta deixou de autorizar de modo adequado o procedimento 

de que necessitava a autora, o qual não estava excluído de forma 

expressa pelo contrato de prestação de serviços firmado. Outrossim, o 

plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento de saúde 

prescrito pelo médico, já que à este compete definir qual o melhor 

tratamento para o segurado. Melhor dizendo, havendo cobertura 

contratual para a moléstia apresentada pelo segurado, o tratamento a ser 

ministrado cuida-se de atribuição do profissional médico e não da 

operadora do plano de saúde. Mas não é só. Como visto, a autor pretende 

ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais, estes representados pelo valor do financiamento, e ainda, pelos 

honorários advocatícios contratuais, além da indenização por danos 

morais. Firmado o entendimento de que a negativa de cobertura do 

tratamento prescrito à demandante mostrou-se ilegítima, evidentemente 

que cabe à ré restituir à demandante de todas as despesas relacionadas 

ao tratamento por ele custeado. Considerando que os documentos 

inseridos sob os ids. 4697418, págs. 1, 2, 3 e 4, mostram-se hábeis a 

demonstrar as despesas com o tratamento médico custeadas pela 

requerente, o pedido de indenização pelos danos materiais deve ser 

acolhido para condenar a ré à restituição do valor de R$ 32.100,00 (trinta 

e dois mil e cem reais). Ainda no que se refere a restituição das despesas 

suportadas pela autora, descabido o pedido relativamente aos honorários 

contratuais, eis que sequer houve demonstração do pagamento dessa 

verba nos autos. Quanto aos danos morais, na hipótese em comento, a 

recusa injustificada da ré de propiciar o tratamento médico indicado, 

evidentemente, configura ato ilícito, de maneira que o dever de indenizar 

os danos morais causados à demandante decorre do abalo psicológico 

que lhe fora ocasionado. Isso sem contar que a negativa de cobertura por 

parte da operadora do plano causou risco à saúde da autora, cujo quadro 

clínico somente não restou agravado em razão de a requerente, com o 
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auxílio de sua família, ter custeado todas as despesas com a cirurgia 

prescrita. Nessa toada, a situação fática narrada e demonstrada nos 

autos indica ter havido muito mais que mero aborrecimento cotidiano. Na 

realidade, trata-se de situação em que a autora, acometido por doença 

grave que representava risco à sua saúde, teve negado o tratamento 

prescrito pelo médico, em evidente desafio a proteção da dignidade 

humana, aliás, com o age de costume. Caso muito semelhante foi 

recentemente objeto de análise pelo E. Tribunal deste Estado, conforme 

ementa a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA BARIÁTRICA POR 

VIDEOLAPAROSCOPIA - NEGATIVA DA TÉCNICA INDICADA - AUSÊNCIA 

DE EXPRESSA EXCLUSÃO NO CONTRATO - APLICABILIDADE DO CDC - 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FAVOR DO 

CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, À 

SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECUSA IMOTIVADA - 

CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PELA PARTE - RESSARCIMENTO MATERIAL 

DEVIDO - REEMBOLSO NOS LIMITES PAGOS PELO PLANO NOS DEMAIS 

CONTRATOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO 

MANTIDA - VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Os 

contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, e a operadora é obrigada a custear cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia se não foi expressamente pactuada essa exclusão, 

sobretudo porque os termos avençados devem ser interpretados da 

maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC). O paciente 

deve ser reembolsado das despesas nos limites pagos pela Unimed nos 

demais contratos.A negativa de autorização de gastroplastia causa danos 

morais, que devem ser indenizados.É cabível a redução do valor arbitrado 

para a reparação quando não está em conformidade com as 

peculiaridades do caso concreto, a jurisprudência e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT, Ap 13961/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) Logo, 

sendo inquestionável o dever da ré de indenizar o autor pelos danos 

morais sofridos, urge fixar o quantum da indenização devida, 

atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, mediante 

aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante 

entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema. Nessa esteira, 

tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é o suficiente para 

atendimento dos requisitos anteriormente referidos, sendo válido reiterar 

que não se trata de mero aborrecimento suportado pela autora, mas 

flagrante ofensa psicológica, pois a negativa da ré certamente lhe causou 

angústia ao ver sua saúde em risco. Isto posto, acolho os pedidos 

formulados na inicial em sua totalidade para: a) condenar a ré Unimed 

Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, devidamente 

qualificada nos autos, ao pagamento de indenização por danos materiais 

no valor de R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), a ser corrigido 

desde a data do desembolso de cada uma das despesas médicas e com 

juros de mora desde a citação, assim como condeno a ré ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), valor este que deve ser atualizado com correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (S. 362 do STJ) e juros de mora legais desde a 

citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Com fundamento no princípio 

da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 15% sobre o 

valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo fixado sem provocação do 

interessado, arquive-se. Havendo requerimento de cumprimento de 

sentença, após as anotações pertinentes quanto a reclassificação do 

processo, proceda-se na forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 09 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80672 Nr: 74-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51943 Nr: 2184-11.2009.811.0040

 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: EP, VDPD, VAPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado para Prefeitura Municipal 

de Ipiranga do Norte - MT, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193317 Nr: 5962-71.2018.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOMINGOS DAGUETTI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que sejam intimados os herdeiros, conforme 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000451-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. V. E. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, DIANTE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

RETRO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003699-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A 

(ADVOGADO(A))

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAEL VITOR RIBEIRO CASPRECHEN (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A FIM DE 

COMPARECER NA SECRETARIA DA TERCEIRA VARA PARA FIRMAR O 

TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002453-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NEGATIVA, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 DIAS. 

Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003758-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARLENE DULNIK (AUTOR(A))

VALDEMAR DULNIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (RÉU)

CLAUDIR VALDAMERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLETE TEIXEIRA DA SILVEIRA OAB - RS19866 (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003758-08.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VALDEMAR DULNIK, FRANCISCA MARLENE DULNIK RÉU: CARLOS 

HENRIQUE GROSS, CLAUDIR VALDAMERI VISTOS. 1- De início, verifico 

que, não obstante o requerido Carlos Henrique Gross tenha proposto 

reconvenção, não apresentou o valor da respectiva causa, nem procedeu 

ao recolhimento das custas correspondentes. Assim, DETERMINO a 

intimação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

reconvenção apresentada, indicando o valor da causa, bem como que 

proceda ao recolhimento das custas e despesas judiciais 

correspondentes, sob pena de não conhecimento do pedido de 

reconvenção. 2- No mais, passo à análise do pedido de tutela de urgência 

constante da petição de Id 8132019. Pois bem. Em análise de cognição 

sumária, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito do 

autor quanto ao pedido de indenização pela fruição do bem, sendo certo 

que o caso em apreço demanda ampla dilação probatória, ainda mais 

considerando a alegação dos requeridos de compensação de valores e 

atraso na entrega do bem imóvel. A propósito, vejamos a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS 

INDEMONSTRADOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - A rigor do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, 

depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. II - Há um vínculo de dependência 

de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença 

favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento 

da reintegração na posse do bem móvel. (TJMT, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017). 3- Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

de indisponibilidade de movimentação financeira da comercialização de 

suínos, bem como o pedido subsidiário de depósito judicial de R$ 

39.149,96 (trinta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e 

seis centavos), relativos ao valor que o autor entende como aluguel do 

imóvel rural objeto do contrato em discussão, haja vista que não há prova 

de que se trata de valor incontroverso. Por consequência, INDEFIRO, 

ainda, o pedido de expedição de ofício ao INDEA-MT, já que não 

demonstrada a necessidade de tal providência neste momento processual. 

4- 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. 5- Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 

6- Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003915-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DICKMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIDOMAR HOTHOVOLPHO (TESTEMUNHA)

EDECLON BODENSTEIN (TESTEMUNHA)

CAYAN BERNARDO ROHDEN ZOTTIS (TESTEMUNHA)

ROSILENE MOURA DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003915-10.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ALEXANDRE DICKMANN VISTOS. Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª 

PJCS/MPE/MT, onde se nota a impossibilidade de comparecimento da 

Promotora de Justiça, necessário se faz a readequação da pauta razão 

pela qual redesigno a audiência para o dia 16 de março de 2019, às 15:30 

horas, permanecendo inalteradas as demais determinações. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002471-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO RUI SARDANHA (RÉU)

MORETTI & MATOS MORETI LTDA - EPP (RÉU)

EUGENIO RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002471-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MORETTI & 

MATOS MORETI LTDA - EPP, JULIO RUI SARDANHA, EUGENIO RIBEIRO DA 

SILVA VISTOS. Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª PJCS/MPE/MT, onde se 

nota a impossibilidade de comparecimento da Promotora de Justiça, 

necessário se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 16 de março de 2019, às 15:45 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004976-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

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: 1005691-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DONIZETE MILITAO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVA NOELI VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca da precatória 

de inquirição de testemunha, devolvida da 2ª Vara da Comarca de Três 

Passos - RS, devidamente cumprida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004783-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANERI LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

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: 1004735-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDEMAR LAMERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

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: 1004752-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO CANOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

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: 1004785-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO FIM HOLSBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

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: 1004850-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE TEREZINHA BERNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004678-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004712-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

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: 1004740-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE SPINDOLA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1004751-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: 1004844-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO ORLANDO JAKOBSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

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: 1004888-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

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: 1004701-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA RIBEIRO SOARES PESSOA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

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: 1004702-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

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: 1002313-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HEDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da ID 15255458, 

devendo se manifestar requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004242-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004647-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ZACHARIAS MIQUELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: 1003233-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIS RODRIGUES SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006354-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003599-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAIR CIRINEU GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

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: 1002800-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000353-90.2018. 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, 08 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010341-89.2013. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16300248. Sorriso, 09 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº 1002469-40.2016.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16182772, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NIVA ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005958-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: NIVA ALVES DE OLIVEIRA, NIVA 

ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA Vistos 

etc. Iniciou-se o feito como execução de cheques, proposto por JAMIR 

BRESCANSIN, em face de NIVA ALVES DE OLIVEIRA, NIVA ALVES DE 

OLIVEIRA E CIA LTA-ME e CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA, no valor 

atualizado de R$16.572,15. O feito fora recebido como reclamação, ante a 

ausência de cártula com força executiva (Num. 11690323). Em audiência, 

a parte autora saiu novamente intimada para indicação do endereço da 

reclamada Claudia, a qual se deu no Num. 15030476. A reclamada Niva 

Alves de Oliveira apresentou exceção de pré-executividade no Num. 

15302946, sustentando a prescrição do título executivo, ante o decurso 

de mais de 08 anos da apresentação dos cheques e o ajuizamento da 

demanda. A reclamante manifestou-se no Num. 15358731, alegando a 

interrupção da prescrição em razão de ação anteriormente ajuizada em 

face das reclamadas no ano de 2012 e extinta no ano de 2015. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, impende pontuar 

que o feito foi recebido como reclamação, não se tratando, portanto, de 

execução extrajudicial, porém, considerando que a matéria arguida pela 

reclamada em exceção de pré-executividade é de ordem pública, passo a 

analisá-la. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que os cheques 

cobrados na presente demanda foram emitidos em 09/07/2008 e 

15/10/2008. Em que pese a parte autora sustentar que a prescrição foi 

interrompida com a citação da parte reclamada na ação n. 

8010092-75.2012.8.11.0040, fato é que a mesma foi extinta por inércia da 

parte autora, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 c/c art. 51, §1º, da 

Lei n. 9.099/95. Em casos tais, reza a jurisprudência do STJ: “RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E 

DANOS MORAIS. PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA CONTRA A 

ESTIPULANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGUNDA DEMANDA INTENTADA CONTRA A 

SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO 

VÁLIDA OCORRIDA NA PRIMEIRA AÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 

ESTIPULANTE QUE AGE COMO SE FOSSE A SEGURADORA. RECURSO 
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PROVIDO. (...) 3. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, 

ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas 

as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do 

CPC. (grifei) 4. O ato citatório ocorrido na demanda proposta contra a 

estipulante teve o condão de interromper a prescrição da ação intentada 

posteriormente contra a seguradora. Tese aplicada à hipótese dos autos, 

tendo em vista as suas peculiaridades fáticas. 5. Recurso especial 

provido”. (STJ. 4ª T. REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, J. 24/11/2015, DJe 11/12/2015) “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROPOSITURA. 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, IV, DO 

CPC/1973. SUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, salvo nos casos do art. 267, II e III, do 

CPC/1973 (grifei), a citação válida interrompe a prescrição, ainda que o 

processo venha a ser extinto sem a resolução de mérito. 2. Agravo 

interno não provido”. (STJ. 4ª T. AgInt no REsp 1487566/RS, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 03/04/2018, DJe 16/04/2018) Tendo a 

ação anterior sido extinta por inércia da parte autora, não há que se falar 

em interrupção da prescrição e, transcorrido mais de 09 anos da emissão 

dos cheques até o ajuizamento da presente demanda, há de ser 

reconhecida a prescrição dos títulos ora cobrados, nos termos do art. 

206, §5º, I, do CC. Ante o exposto, reconheço a prescrição dos títulos 

cobrados na inicial e com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010432-14.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ANTONIO LENOAR MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando que 

o exequente apresentou seus cálculos, na inicial, com o exato valor da 

URH, à época da execução, homologo-os e, determino a remessa dos 

autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do 

Provimento n. 11/2017/CM, devendo, na sequência, ser procedida com a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido Provimento. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006573-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERUZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006573-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEONARDO PERUZATTO 

REQUERIDO: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES Vistos etc. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada para a audiência já designada nos autos, com 

as advertências legais, e intime-se a reclamante. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011002-73.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ OAB - PR46644 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011002-73.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: SUELEN TAIS GRAMKOW, 

LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: R. V. MADUREIRA SILVA - ME 

Vistos etc. Diante do Acórdão proferido pela Turma Recursal que manteve 

a extinção do presente feito, proceda-se com vinculação do valor 

penhorado nestes autos aos associados a este, qual seja, n. 

8011338-77.2010.8.11.0040, nos termos requeridos pela exequente. 

Após, arquivem-se estes. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003926-73.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 no ID. 16433411, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000003-05.2018.8.11.0040 CERTIDÃO 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 no ID. 16204373, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 09 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANE PIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

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: 

1004938-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA SUZANE PIANA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando a informação 

de descumprimento da liminar pela parte requerida, intime-a, novamente, 

para cumprimento da decisão liminar, proferida no Num. 15000156, no 

prazo de 72 horas. Transcorrido o prazo sem cumprimento, extraia-se 

cópia da presente ação encaminhando à Autoridade Policial para as 

providências cabíveis, nos termos requeridos na petição retro, com cópia 

da mesma. No mais, quanto à execução da multa por descumprimento, a 

mesma deverá ocorrer em autos apartados. Às providencias.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS DORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004877-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO MARTINS DORIA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando a informação 

de descumprimento da liminar pela parte requerida (Num. 15244736), 

intime-se novamente a UNIC para cumprimento da decisão de Num. 

14888872, ou seja, providenciando a matrícula do reclamante na disciplina 

de Direito Penal: Legislação Extravagante e Execução Penal, seja na 

modalidade interativa e/ou em horário que não seja incompatível com o 

semestre que esteja cursando, com frequência às aulas, bem como 

proceda a liberação da referida matéria, caso seja fornecida na 

modalidade interativa ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação, no prazo de 72 horas, contados da intimação, sob pena de 

multa, a qual majoro para R$5.000,00, nos termos do art. 537, §1º, do 

NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005898-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LIBERA TERESINHA CHECHIN 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Em que pese o pedido formulado 

pela parte requerida, fato é que ficou expressamente consignado na 

decisão inicial os motivos que levaram à concessão da liminar em favor do 

requerente. Ademais, a multa aplicada, em caso de descumprimento, se 

deu no valor de R$500,00 para cada desconto efetuado, não se tratando 

de valor que extrapola os limites toleráveis. Outrossim, ficou consignado 

na decisão liminar que a parte reclamada poderia demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as 

cobranças, porém, a reclamada limitou-se a afirmar que os requisitos da 

tutela não se encontram presentes, bem como que a multa é excessiva. 

Assim, indefiro o pedido formulado pela reclamada. Às providencias.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003157-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DEOCLÉCIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003157-65.2017.8.11.0040 Exequente: ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 

- ME Executado: JOAQUIM DEOCLÉCIO RODRIGUES 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

JEFFERSON GOMES SILVA (EXEQUENTE)

RONEI MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BAND SORRISO - CANAL 12 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010796-20.2014.8.11.0040 Exequente: RONEI MENDES GOMES 

PECANHA e outros (2) Executado: EMPRESA BAND SORRISO - CANAL 12 

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 
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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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-30.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010127-30.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: GUILHERME MONTAGNER REINERI Vistos etc. Reputo 

válida a intimação dirigida ao executado (Num. 9922784), nos termos do 

artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A 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. EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE, cabendo 

ao exequente as medidas necessárias à negativação do executado. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-34.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

MICHAELA ANDRESSA PYDD BITENCOURT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010420-34.2014.8.11.0040 Exequente: DAIR LEITE DA SILVA Executado: 

MICHAELA ANDRESSA PYDD BITENCOURT e outros Vistos etc. 

Inicialmente, RETIFIQUE-SE a autuação do presente feito para constar 

como credores: DAIR LEITE DA SILVA, no que se refere ao valor da 

condenação, e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

quanto aos honorários de sucumbência. 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010368-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSMAR HANSEL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010368-04.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: ANTONIO OSMAR HANSEL - ME Vistos etc. Reputo válida 

a intimação dirigida ao executado (Num. 13965989 - p. 5), nos termos do 

artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011107-50.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MINUZZO ZUFFO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR CAMPOS CALDEIREIRO (EXECUTADO)

LIDIANE SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

JHENERSON CAMPOS CALDEIREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011107-50.2010.8.11.0040 Exequente: CIRLEI MINUZZO ZUFFO 

Executado: LIDIANE SANTOS AMORIM e outros (2) Vistos etc. Cumpra-se 

INTEGRALMENTE o determinado em Num. 16025059. 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 LIDIANE SANTOS 

AMORIM, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO 

DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no 

montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o 

BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em 

que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA 

DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, 

§4º, da Lei 9.099/95). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010801-08.2015.8.11.0040 Exequente: REGINALDO SOARES DA SILVA 

Executado: BANCO ITAUCARD S/A 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 
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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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010465-04.2015.8.11.0040 Exequente: ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 

- ME Executado: CLAUDIA SOUZA DA SILVA Vistos etc. Registro que, nos 

termos do Enunciado 97, do FONAJE, não incidem honorários advocatícios 

na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, motivo pelo 

qual a penhora será realizada considerando o montante do crédito 

principal, extirpados os honorários indevidamente incluídos. 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 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: 1003754-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAVANHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003754-34.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO CAVANHOLI 

REQUERIDO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos 

etc. Intime-se o exequente para manifestação acerca das peças 

processuais de Num. 15997910 e 16010707, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-04.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAN WEVERTON DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010961-04.2013.8.11.0040 Exequente: EDMAN WEVERTON DO PRADO 

Executado: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 
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RECUPERACAO JUDICIAL 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010741-40.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOLMIR STEFFENON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010741-40.2012.8.11.0040 Exequente: RENAVISAT MONITORAMENTO 

DE VEICULOS LTDA - ME Executado: ZOLMIR STEFFENON Vistos etc. 

Ante a não concordância da exequente com relação ao bem ofertado em 

penhora e 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 bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 

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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, 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; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA SCHIROFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000797-26.2018.8.11.0040 Exequente: ANA PAULA BANFI Executado: 

MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA SCHIROFF Vistos etc. Indefiro o pedido 

de inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição ao crédito, 

visto que o exequente detém a posse do título executivo original, podendo, 

portanto, adotar as providências cabíveis para a negativação. 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 bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 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 
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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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010431-97.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SILVA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO CARLOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010431-97.2013.8.11.0040 Exequente: MARIA DE JESUS SILVA 

SOBRINHO Executado: GENESIO CARLOS SILVA Vistos etc. Decorrido o 

prazo de manifestação do executado, expeça-se alvará do valor constrito 

via BACENJUD, em favor do exequente, que deverá indicar os dados 

bancários para tanto. Quanto à expedição de certidão de dívida, o pedido 

foi devidamente apreciado em Num. 15151372. 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 bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004316-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004316-43.2017.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ERICA REIS 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 142 de 536



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 bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004794-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004794-51.2017.8.11.0040 Exequente: NEVIO MANFIO Executado: 

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 

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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, 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; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003158-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISON DE MEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003158-50.2017.8.11.0040 Exequente: ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 

- ME Executado: DENISON DE MEIRA ALMEIDA 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 
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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; 3) 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. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE TACONI BOLONHEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002043-28.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ACIR MAGALHAES ANTUNES 

JUNIOR EXECUTADO: NILCE TACONI BOLONHEZI Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da decisão que não se manifestou 

acerca da cláusula quinta, do contrato executado. Paralelamente, 

requereu o cancelamento da audiência de conciliação designada nos 

autos, eis que se encontra residindo, temporariamente, fora do país. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Preliminarmente, considerando a 

documentação acostada pelo exequente no Num. 16375178, dispenso a 

pessoa do exequente da audiência de conciliação aprazada nos autos, 

mantendo-a, contudo, a fim de que a parte executada apresente seus 

embargos à execução e/ou manifeste quanto aos esclarecimentos que 

serão pontuados a seguir, sendo que, em caso de ausência da executada 

no referido ato, deverá ser procedida a sua intimação, inclusive pessoal, 

para manifestação. Por outro lado, considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, realmente não foi analisado, na decisão de 

Num. 13697803, o pedido de aplicação da cláusula quinta do contrato 

executado. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, embora as 

partes tenham pactuado, na cláusula quinta, do contrato de Num. 2445826, 

que os reboques ficariam como "garantia" do contrato, fato é que referida 

cláusula, na verdade, é uma cláusula resolutiva expressa, nos termos do 

art. 474, do CC, a qual estabelecia a restituição dos próprio objeto da 

avença em caso de descumprimento da obrigação. Nestes casos 

(resolução de contrato), nos termos do art. 475, do CC, ocorrendo o 

inadimplemento, cabia à parte lesada (exequente) optar pela 1) restituição 

da coisa, com a resolução do contrato, através de execução para 

entrega/restituição da coisa; ou o seu cumprimento, com a penhora do 

bem, sendo que, in casu, o exequente optou pela execução de quantia 

certa, do valor remanescente do contrato, qual seja, R$17.400,00, com o 

que o bem foi penhorado nesse contexto, não restituído em obrigação de 

entrega de coisa. Com isso, certo é que, após a citação da executada e 

realização de penhora, justamente do bem, objeto da cláusula resolutiva 

do contrato, a parte exequente pretendeu alterar o pedido e, portanto, o 

rito processual (de execução por quantia certa para execução para 

entrega/restituição de coisa), pugnando pela extinção do feito pela 

aplicação da cláusula quinta. Ocorre que, nos termos do art. 329, I, do 

NCPC, o autor só poderá alterar o pedido ou a causa de pedir, sem o 

consentimento do réu, até a citação do mesmo, porém, como já houve, 

neste feito, a citação da executada, imprescindível sua concordância para 

tal providência. Em outro termos, a menos que a executada concorde com 

a extinção do feito, na forma posta pelo exequente, com a alteração do 

pedido e do rito processual (entrega/restituição de coisa certa), o feito 

deverá prosseguir com o rito de execução de quantia certa, contra 

devedor solvente, com a alienação judicial do bem penhorado e/ou 

adjudicação pelo exequente, na forma dos arts. 879 e 880, ambos do 

NCPC, com a devolução da diferença à executada, eis que o bem 

penhorado foi avaliado em R$35.500,00 (pag. 04 do Num. 13190301). 

Caso contrário, o contrato deverá retornar ao seu status quo, devendo a 

parte exequente devolver o bem, que já se encontra removido em seu 

poder, à parte executada, ajuizando ação própria para execução da 

cláusula resolutiva (entrega/restituição de coisa certa), com o depósito 

judicial da diferença do valor da dívida, previamente à restituição do móvel 

(art. 476, do CC). Não obstante, até mesmo por se tratar de direito 

disponível, caso concorde a executada com extinção do feito, na forma 

pugnada pelo exequente, no Num. 13610472, ou seja, manutenção do bem 

em favor do exequente, com a quitação da dívida, façam-me os autos 

conclusos para a homologação da transação. Por outro lado, caso não 

haja a concordância da executada com a extinção do feito, nos moldes 

acima, mas concorde com a alteração do pedido e do rito processual para 

entrega/restituição de coisa certa, deverá o exequente proceder, 

previamente (art. 476, do CC), com a restituição da diferença do valor 

existente entre a dívida e o bem móvel à executada, para posterior 

extinção do feito pela entrega da coisa. E, por fim, não havendo 

concordância pela executada de nenhuma das opções postas acima e/ou 

havendo a oposição de embargos, intime-se o exequente para 

manifestação. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO para sanar a omissão existente na 

decisão atacada, nos moldes acima elencados. Assim, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010950-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MAZUTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010950-04.2015.8.11.0040 Exequente: IRNEY MILANI Executado: 

VANDERLEI MAZUTTI 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 
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BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA 

DE PENHORA on-line, INTIME-SE o EXECUTADO para, no prazo de cinco 

dias, indicar a localização da motocicleta penhorada via RENAJUD. Com a 

manifestação do executado ou o decurso do prazo para tanto diga o 

exequente, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002963-65.2017.8.11.0040 Vistos etc. CHAMO O FEITO À ORDEM. 

Compulsando os autos, verifica-se que, após a prolação da sentença, a 

parte requerida compareceu, espontaneamente ao feito, requerendo o 

"desarquivamento dos autos" e informando o cumprimento da obrigação 

de fazer estabelecida na sentença (02/03/2018 – Num. 12006994 e 

22/06/2018 – Num. 13808335), dando-se, desta forma, por intimado da 

sentença proferida (ciência inequívoca). Assim, constata-se que há muito 

a sentença transitou em julgado à parte requerida, não havendo que se 

falar, desta forma, no recebimento do recurso inominado interposto pela 

mesma, eis que intempestivo. Desta forma, revogo a decisão de Num. 

16196393 e deixo de receber o recurso inominado interposto nos autos. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida. Após, 

retifique-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte executada, na forma do 

art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010729-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAMAR KUNZLER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010729-89.2013.8.11.0040 Exequente: JULIANO TRAMONTINA 

Executado: EDINAMAR KUNZLER - ME 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 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). 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011191-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARRUDA VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8011191-75.2015.8.11.0040 Exequente: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

Executado: RODRIGO ARRUDA VIANA Vistos etc. Indefiro a expedição de 

ofício para protesto do título exequendo, visto que o autor detém o título 

original, podendo, portanto, adotar as providências necessárias ao 

protesto, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 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 bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), EXPEÇA-SE mandado 

de PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC), nos 

termos do requerimento inserto no item III, de Num. 13782297. Infrutífera a 

diligência, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA VELOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001017-92.2016.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

dos valores depositados nos autos pelo HSBC BANK BRASIL S/A à conta 

bancária indicada pelo exequente. Após, intime-se a parte executada 

BANCO PAN S/A, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento 

da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010838-74.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

MAURILIO CARLOS BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010838-74.2011.8.11.0040 Exequente: ERNESTO KAUFERT Executado: 

MAURILIO CARLOS BATISTA DE SOUZA e outros 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 
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REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 

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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, 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; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA dos veículos indisponibilizados via 

RENAJUD, mediante observância do endereço informado pelo exequente 

em Num. 15209460. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001875-26.2016.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

dos valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo 

exequente. Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento do valor remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE BOCOLLI (EXEQUENTE)

ERICA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO JANKE (EXECUTADO)

ANALICE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010074-83.2014.8.11.0040 Exequente: ERICA MARIA DE OLIVEIRA e 

outros Executado: RENALDO JANKE e outros 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005643-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005643-23.2017.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME e outros 

(2) Vistos etc. Considerando a informação de que o executado Solismar 

faleceu (Num. 14858071), intime-se o exequente para indicar o interesse 

no prosseguimento do feito com relação a ele, oportunidade em que 

deverá atender ao disposto no artigo 51, VI, da Lei 9.099/95, sob pena de 

extinção. Quanto aos demais executados não há empecilhos ao 

prosseguimento do feito. Porém, observa-se do cálculo apresentado pelo 

exequente a inclusão de valores referente à multa de 2%, não havendo 

qualquer previsão contratual para sua incidência, motivo pelo qual deve 

ser extirpada do cálculo, inclusive dos futuros a serem apresentados pelo 

credor. 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 bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 

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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, 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; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010889-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010889-46.2015.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: VANDRE LUCIANO SCHEFFER 

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 bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 

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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, 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; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS. Considerando que, em pesquisa ao RENAJUD, 

foram localizados quatro veículos, sendo dois deles sem qualquer 

restrição (AGW0097 e IJS3539); considerando o valor do débito 

executido, procedo a penhora somente em face dos veículos que não 

possuem restrição, consoante extrato anexo. Efetivada a penhora de 

veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 

845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja 

requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; 

de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 
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V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003297-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003297-36.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: SONIA MARIA DA SILVA 

COSTA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. 

Trata-se de execução manejada contra empresa em recuperação judicial. 

É o relatório. Decido. Pois bem, necessário registrar que a jurisprudência 

do STJ é remansosa no sentido de que, após aprovado o plano de 

recuperação judicial, deverão ser extintas todas as execuções manejadas 

em face da recuperanda, cabendo ao credor se habilitar no feito 

recuperacional. Sobre o tema: “DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE 

PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 

DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever 

nenhuma condicionante, definiu a tese de que: ‘A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

(grifei) é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a 

própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas’ (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. (...)”. (STJ – 4ª T. REsp 

1212243/SP. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) Sendo assim, SUSPENDO, por ora, o andamento deste feito, 

até a eventual aprovação/rejeição do plano de recuperação judicial, o que 

deverá ser informado nos autos, oportunidade em que haverá, como 

sobredito, a extinção da execução, ou a continuidade deste feito acaso, 

por outro motivo, reste o processo recuperacional extinto. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000266-71.2017.8.11.0040 Exequente: UTILMAQ MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME Executado: NILZA APARECIDA DE SOUZA 

CRUZ Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, 

certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA 

DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, 

§4º, da Lei 9.099/95). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011377-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA BOLLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011377-98.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: NATALINA BOLLIS Vistos etc. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício às autoridades policiais para retenção do veículo 

indisponibilizado via RENAJUD, acaso seja avistado ou abordado, visto 

que tal diligência é inócua à ultimação do feito, com eternização irregular 

do processo que ficaria aguardando uma eventual abordagem, 

confrontando com os princípios inerentes ao Juizado Especial, 

especialmente o da celeridade. Ademais, as forças policiais possuem 

suas competências bem delimitadas, não sendo razoável que o Judiciário 

lhe imponha atribuições outras, tendentes a recebimento de crédito de 

particulares, notadamente pela notória carga de trabalho suportada e 

escassez de efetivo, sendo atribuição do exequente localizar o endereço 

atualizado da reclamada ou a localização do veículo, possibilitando a 

penhora. No mais, estando a execução munida de título executivo líquido, 

certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 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, 
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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. Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA 

DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, 

§4º, da Lei 9.099/95). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002187-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENI DOS SANTOS FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002187-02.2016.8.11.0040 Exequente: BANCO ITAUCARD S/A 

Executado: CHARLENI DOS SANTOS FARIAS 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010506-73.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL JAMES FLORES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010506-73.2012.8.11.0040 Exequente: LISANDRA BARBOSA DA SILVA 

Executado: MICHAEL JAMES FLORES Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 

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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, 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; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 
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Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011068-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRID ADRIANE BUTTGEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011068-77.2015.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ASTRID ADRIANE BUTTGEN 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010406-84.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA DALA VALLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010406-84.2013.8.11.0040 Exequente: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Executado: ANA CARLA DALA VALLE 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 bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 
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PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011259-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO BOLDORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI EVA PICININN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011259-25.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: CELSO FRANCISCO BOLDORI 

EXECUTADO: ROSILEI EVA PICININN Vistos etc. Trata-se de manifestação 

de impenhorabilidade dos valores constritos via BACENJUD, sob a 

alegação de se tratarem de verbas salariais, pensão alimentícia do filho da 

executada, bem como de empréstimo consignado com desconto em folha 

de pagamento, realizado para suprir necessidades extraordinárias (Num. 

16077568). A peça processual referenciada veio acompanhada dos 

documentos de Num. 16077574 e seguintes. Instado a se manifestar o 

exequente impugnou a impenhorabilidade arguida, sob a alegação de que 

a conta atingida pelo bloqueio on line se trata de conta corrente e não 

conta salário, na qual se constata a entrada de outros valores diversos de 

verba salarial, bem como que o empréstimo realizado não está acobertado 

pela impenhorabilidade (Num. 16318778). É o sucinto relatório. Decido. 

Analisando detidamente o extrato da conta bancária apresentada pela 

executada, verifica-se ser de rigor o não acolhimento da 

impenhorabilidade arguida. Isso porque, a conta em que incidiu a penhora 

não se trata de conta salário, mas sim de conta corrente com várias 

operações bancárias, inclusive com crédito de valores diversos de verbas 

salariais (R$ 3.094,00), senão vejamos: 1) depósito no valor de R$ 200,00 

no dia 01/10/2018; 2) TED no valor de R$ 300,00 no dia 01/10/2018; e 3) 

depósito em dinheiro no valor de R$ 500,00 no dia 02/10/2018; 4) 

Transferência no valor de R$ 500,00 no dia 02/10/2018, sendo esta última 

relativa a pensão alimentícia do filho da executada e 5) Liberação de 

crédito – empréstimo bancário no valor de R$ 15.462,00 realizado em 

04/10/2018, bem como 6) a existência de saldo vindo do mês anterior no 

montante de R$ 1.840,02. Portanto, somados todos os valores que foram 

creditados na conta da executada no período, constata-se que atingem o 

montante de R$ 21.396,02, dos quais apenas R$ 3.594,00 (R$ 3.094,00 

salário + R$ 500,00 pensão alimentícia) são impenhoráveis. Isso porque, 

quanto ao saldo advindo do mês anterior (R$ 1.840,02) é forte a 

jurisprudência no sentido de que impenhorabilidade das verbas salariais 

comporta exceções, podendo ser mitigada em situações pontuais, 

notadamente em casos em que o salário não é utilizado pelo trabalhador e 

fica depositado em conta de um mês para o outro, perdendo sua natureza 

de essencialidade a subsistência do executado e sua família. Da mesma 

forma, com relação aos valores depositados no montante de R$ 300,00 e 

R$ 200,00, não restou comprovada a sua impenhorabilidade, eis que não 

indicada sua origem. Igualmente, quanto à alegada impenhorabilidade do 

valor do empréstimo consignado, tal tese não deve ser acolhida, visto que 

tal montante não tem natureza salarial, assim entendido os valores 

necessários a subsistência da executada e sua família, aliado ao fato de 

que inexiste nos autos qualquer comprovação acerca da natureza das 

despesas extraordinárias citadas para justificar a impenhorabilidade. 

Sobre o tema: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO EM 

CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

PENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os 

casos de impenhorabilidade constituem exceção à regra e devem ser 

interpretados restritivamente. Na hipótese, a quantia penhorada é oriunda 

de contrato de empréstimo consignado, e que não se enquadra em 

qualquer uma das alíneas do artigo 833 do Código de Processo Civil. (TJMT 

– 2º Câmara de Direito Privado. AI 1007515-96.2017.8.11.0000. Rel. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 13/12/2017, DJE 22/01/2018) Portanto, 

do valor existente na conta da autora (R$ 21.396,02), foi comprovada a 

impenhorabilidade do montante de R$ 3.594,00, restando um saldo 

remanescente não abarcado pelo manto da impenhorabilidade de R$ 

17.802,02, com o que o bloqueio no valor de R$ 15.741,21 atingiu somente 

os valores penhoráveis, devendo ser mantida a penhora realizada. Posto 

isso, REJEITO a impenhorabilidade alegada, mantendo a penhora do 

montante de R$ 15.741,21. Preclusas as vias recursais, proceda-se com o 

necessário para levantamento do montante em favor da exequente, que 

deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias. No 

mais, oficie-se ao Município de Ipiranga do Norte, na forma pugnada no 

item 9 de Num. 16318778, para que informe o beneficiário do contrato 

033/2014. Vindo aos autos a resposta, diga a exequente em cinco dias. 

Postergo a análise do pedido de penhora de percentual do salário da 

executada para momento posterior à verificação da existência de 

percepção de aluguel pela executada, na forma determinada acima. Por 

fim, registro que, no termos do Enunciado 97, do FONAJE, não cabem 

honorários advocatícios de sucumbência em fase de cumprimento de 

sentença nos Juizados Especiais. Às providências.

Decisão 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(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010984-47.2013.8.11.0040 Exequente: ILIANE SPECK CLEVESTON 

Executado: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA e outros 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a penhora on line, em 

consulta ao Sistema RENAJUD, constata-se a multiplicidade de veículos em 

nome da executada, nos quais constam diversas de restrições judiciais, 

consoante extratos anexos. Portanto, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, manifestar seu interesse na penhora dos veículos 

localizados, indicando sobre quais deles deseja que recaia a penhora, 

considerando o valor do débito. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010296-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ARDUI ALZIRO HEIDMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MASTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010296-17.2015.8.11.0040 Exequente: ARDUI ALZIRO HEIDMANN 

Executado: NATALINO MASTELLA 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 bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003794-16.2017.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS 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 bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005546-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005546-23.2017.8.11.0040 Exequente:  ROSEMERI VORISEK 

78629810149 Executado: CONCEICAO DA SILVA ALVES Vistos etc. 

Inicialmente, cumpra-se, INTEGRALMENTE, a decisão prolatada em Num. 

15560877 (primeiro e segundo parágrafos). 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 

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. 

Apresentada 1) 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 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A 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, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas 

de estilo, podendo o credor solicitar o desarquivamento a qualquer tempo, 

desde que indicado de forma expressa bens penhoráveis, visto que 

esgotadas todas as diligências via convênios firmados pelo Poder 

Judiciário. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-77.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SAVI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010594-77.2013.8.11.0040 Exequente: JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA 

Executado: MARCOS ANTONIO SAVI 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 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. Apresentada 1) 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 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, 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; 3) 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. Restando infrutífera a 

penhora on line, INTIME-SE o exequente para indicar a LOCALIZAÇÃO 

DOS BENS indisponibilizados via RENAJUD. Indicada localização, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FIGUEREDO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002214-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR FIGUEREDO PASSOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIA CESARIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002829-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ILAIA CESARIO BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TORQUATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002412-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAURA TORQUATO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLIANE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006345-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLIANE COSTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE OLIVEIRA MATOS ZANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA DE MELLO OAB - MT18497/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010193-10.2015.8.11.0040. REQUERENTE: THATIANE OLIVEIRA MATOS 

ZANON REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003414-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003414-90.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: TACIA DE FATIMA NOGUEIRA 

MAIA EXECUTADO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE OLIVA ZOLDAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003713-04.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MICHELE OLIVA ZOLDAN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001212-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO JUNIOR FACHIN 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003147-84.2018.8.11.0040 Reclamante: MANOEL DOS SANTOS GOMES 

DA SILVA Reclamado: OI MOVEL 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001658-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EVANICE PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-59.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DUARTE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010914-59.2015.8.11.0040. REQUERENTE: EDILAINE DUARTE DO PRADO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, 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: 1000460-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR AROUCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS OAB - PI13269 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000460-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIMAR AROUCHA 

CARVALHO REQUERIDO: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

Vistos etc. Considerando que foi informado o cumprimento da obrigação 

de fazer, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010077-43.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010077-43.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: JONATHAN DE SOUZA 

EXECUTADO: CONSTRUTORA BS S.A. Vistos etc. Trata-se de execução 

por quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, conforme se vê nos autos a executada teve 

deferida a recuperação judicial, portanto, há óbice ao prosseguimento do 

presente feito em relação à recuperanda, eis que, desde a data do pedido 

de recuperação judicial, a empresa executada se encontra impedida de 

efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao pedido, fora do 

plano de recuperação judicial, devendo o exequente proceder a 

habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA 

DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O 

STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, 

ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das 

ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 
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discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GERVASONI DE LIMA LEAL TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006161-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANA GERVASONI DE 

LIMA LEAL TORRES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Considerando que a exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela executada, prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de 

sentença e, considerando que houve o depósito do valor executado, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o 

levantamento do valor indicado pelo executado (R$6.611,61 – Num. 

16109268) à exequente e, o remanescente à executada. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005801-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005801-78.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: VALDAIR DO AMARAL 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença 

prolatada, sob a alegação de que houve omissão quanto ao disposto no 

art. 537, §1º, do NCPC, o qual dispõe que somente poderá haver a 

modificação ou exclusão da multa vincenda. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, em que pese a erudição do raciocínio 

desenvolvido pelo embargante, a jurisprudência pacificada do STJ é no 

sentido diametralmente oposto, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO QUE FOI 

ACOLHIDO PELA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO DE SUA 

DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º 

DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que 

a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. 

Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de 

ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório 

ou exorbitante. (...)”. (STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 1205869/RJ, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 05/06/2018, DJe 14/06/2018) “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO 

DO VALOR DA MULTA INICIALMENTE FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO 

DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM 

BASEADA APENAS NO VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À RAZOABILIDADE DA MULTA 

IMPOSTA TRANSFERIDA PARA O MOMENTO DA FIXAÇÃO. 

PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NA DECISÃO AGRAVADA. 

PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. (...) 2. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é 

admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em 

valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim 

de evitar possível enriquecimento sem causa. (...) 3. Agravo interno 

improvido”. (STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 1221603/SC, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, J. 15/05/2018, DJe 25/05/2018) “AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ART. 

461 DO CPC. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O valor da 

multa diária prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 

(correspondente ao art. 536 do Código vigente) pode ser alterado pelo 

magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou 

exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 

(...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. 4ª T. AgInt no 

REsp 1714838/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 09/10/2018, 

DJe 23/10/2018) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. No 

mais, considerando a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002825-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 
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arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001788-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTONOGILDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001788-02.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ARTONOGILDO RODRIGUES 

DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER JAYANE DE SOUZA CAVASSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CEM SA (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MANHAES MOREIRA OAB - SP0052677A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003001-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JHENNIFER JAYANE DE 

SOUZA CAVASSOLA REQUERIDO: LOJAS CEM SA, LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence, nos valores de 

R$2.417,80 e R$1.287,66. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu 

do seu ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, 

bem como a validade do débito ora apontado em nome da reclamante, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser reconhecida como 

inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, impende pontuar que o 

contrato apresentado pela reclamada (Num. 16251843) embora contenha 

uma assinatura, não corresponde à assinatura da autora constante nos 

documentos na inicial, eis que totalmente divergentes. Ademais, 

confrontando o documento de identidade juntado na inicial no Num. 

13556340 e o documento de identidade juntado na pag. 07 do Num. 

16251843, a foto constante no mesmo trata de pessoa diversa da 

reclamante, sendo nítida a ocorrência de fraude praticada em desfavor da 

autora. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de indébito. Porém, constata-se que a autora 

possui várias anotações preexistentes à discutida nestes autos, conforme 

se vê no extrato de Num. 16251850, sendo indevido, portanto, a 

condenação da reclamada em danos morais, nos termos da Súmula 385 

do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, tão somente para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE dos DÉBITOS 

que ensejaram as negativações, determinando que a parte reclamada 

proceda com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 

05 dias. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005099-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUZIA APARECIDA LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 
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eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 9 de novembro 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 de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002398-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO JOSE DE RIBAMAR 

LOPES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição e jamais utilizou os serviços da ré. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços 

e junta faturas que demonstram que houve utilização da linha telefônica. 

Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. 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. 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 a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 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. Vale 

ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha 

telefônica, mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora 

da presente ação. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, conforme 

verifico por meio do extrato do SPC juntado com a inicial (Id.13104551). Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$337,76 com relação ao contrato nº 0205890761, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 09 de novembro 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 de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

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: 

1002853-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAURINEDE DA SILVA 

BATISTA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra 

a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição no valor de 

R$171,69 e R$46,86. 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. Com relação à restrição no valor de R$46,86 verifico que já há 

coisa julgada, tendo sido reconhecida a existência de contratação e 

consequente legalidade do débito (processo 1002852-81.2017.8.11.0040). 

Assim, prossegue a presente ação para análise do débito de R$171,69 

com relação ao contrato 0229927697. Pois bem, trata-se de típica relação 

de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado 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 anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma (Id. 
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11201249). 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. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Pelo exposto, 

provada a contratação e havendo débitos não quitados, deve ser acolhido 

o pedido contraposto e julgado procedente para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento, devendo incidir sobre o valor correção monetária a 

contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

publicação da sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de 

condenar a parte autora ao pagamento de R$171,69, devendo incidir 

sobre o valor correção monetária a contar do vencimento e juros de mora 

de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. 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. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

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$1.000,00 (hum 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, 09 de novembro 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 de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004069-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004069-62.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO LOPES DE 

MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A ré opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com efeitos infringentes (cf. ID n. 12868744), alegando ter 

sido desconsiderado o contrato juntado aos autos. O autor, devidamente 

intimado, apresentou resposta aos termos do referido recurso, referindo 

que não cabe a aceitação de prova trazida aos autos após a prolação de 

sentença. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o 

cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que 

assiste razão a embargante. Explico: Embora a empresa embargante tenha 

apresentado prova contundente da contratação apenas na fase recursal 

– ao contrário do que alega não houve juntada do contrato com a 

contestação -, medida que se impõe é o acolhimento de suas alegações 

em virtude do caráter de esclarecimento fático dos documentos juntados. 

Ademais, houve pleno respeito ao contraditório e inexistente qualquer 

indício de má-fé da embargante. Neste sentido, colhe-se o seguinte aresto 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONEXÃO – 

MESMAS PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR – JULGAMENTO 

CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – JUNTADA DE 

DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 

ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

É admissível a juntada de documentos após o momento processual 

oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da 

parte que a requereu.Não se revestindo de verossimilhança as alegações 

iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a 

orientação dada pelo art. 373 do CPC/15.O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil. (Ap 

22304/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS – CONEXÃO – MESMAS PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR 

– JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – 

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 

ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.É 

admissível a juntada de documentos após o momento processual 

oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da 

parte que a requereu.Não se revestindo de verossimilhança as alegações 

iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a 

orientação dada pelo art. 373 do CPC/15.O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil. (Ap 

22303/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Deste 

modo, uma vez demonstrada a relação jurídica que se dizia inexistente, a 

medida mais justa e ponderada é a retificação da sentença, que passará a 

ter os seguintes termos: Sentença: Pois bem, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado 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 anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma (Id. 

12871166). 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. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Pelo exposto, 

provada a contratação e havendo débitos não quitados, deve ser acolhido 

o pedido contraposto e julgado procedente para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$210,61, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. 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. Considerando a litigância 

de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de 

multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 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$1.000,00 (hum mil 

reais). DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pelo acolhimento dos 

Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para 

reformar a sentença, reconhecendo a IMPROCEDÊNCIA da ação e a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condenando-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

da reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum 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. 
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Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de novembro 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 de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196496 Nr: 7687-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. EMERSON ROZENDO PORTOLAN, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU CLIENTE GUSTAVO MIGUEL 

SCHWERTZ.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145147 Nr: 1499-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133

 Processo: 1499-57.2016.811.0040 (145147).

VISTO/RE.

Tendo em vista a sentença proferida nos autos em apenso (145148), cujo 

resultado no mérito fora a absolvição, por ter restado clarificado naqueles 

autos que o réu Ronério Rodrigues não concorreu para a prática do crime 

apurado.

Considerando que o crime em análise nos presentes autos foram 

praticados em continuidade delitiva com aqueles noticiados nos autos em 

apenso (145148 e 150785), haja vista que o agente, mediante mais de uma 

ação, praticou três crimes da mesma espécie que, pelas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, consoante 

regra do art.71, do CP.

Levando em conta que já houve a prova emprestada dos autos em que 

houvera a sentença absolutória (fls.177/181), e que restou clarificado da 

prova colhida naqueles autos (145148) que o acusado sempre residiu no 

Estado de Goiás, que trabalha diariamente na empresa familiar, como 

motorista, realizando transporte de estudantes diariamente, em período 

integral, há muitos quilômetros daqui, ou seja, que naqueles poucos dias 

em que os três crimes de roubo ocorreram o mesmo não se encontrava na 

cidade de Sorriso.

Visto que a demora no julgamento do feito prejudica a pessoa do acusado, 

e que claramente se nota que a pessoa que se observa a fl.82, 

reconhecida pela vítima como autor do crime em voga nos autos, não é a 

mesma pessoa que se nota na fotografia de fl.60, ou seja, o réu.

E que a Delegacia não respondeu ao ofício de fl.186, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público, para querendo, apresente memoriais finais.

Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145148 Nr: 1500-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133, LEANDRO VAZ DA FONSECA - OAB:26411/GO

 )Por todo o exposto, com lastro no art.386, IV, do CPP, ABSOLVO o 

acusado Ronério Rodrigues, já qualificado, por restar comprovado que o 

mesmo não concorreu para a infração penal.Dê-se ciência ao MPE. 

Intime-se o patrono do réu via Dje.Qualquer objeto lícito apreendido deverá 

ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, 

encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da 

CNGC/MT.Transitada esta sentença em julgado, certifique-se, e após, ao 

arquivo, dando-se as baixas e anotações de praxe.P.R.I.De Sorriso/MT, 18 

de outubro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101464 Nr: 4342-97.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO SCHUSTER, PAULO HENRIQUE 

EDUARDO LECEUX DE SOUZA, SAMUEL BENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - OAB:

 Proc. n.4342-97.2013.811.0040 (101464).

Vistos etc.

No caso dos autos, nota-se que já houve sentença de mérito 

(fls.226/239).

Veio aos autos a certidão de óbito do acusado Luís Gustavo Schuster 

(fl.284).

O parquet se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade do 

agente (fl.286).

É o relatório. Decido.

Prevista no artigo 107, I, do Código Penal, a morte do agente é uma das 

causas de extinção da punibilidade e, sendo assim, extingue a punibilidade 

a qualquer tempo. O fundamento para esta afirmação reside no Princípio 

da Pessoalidade da pena (Personalidade da pena, Responsabilidade penal 

ou Intranscedência da pena) que impede a punição por fato alheio.

Em outras palavras, somente o autor da infração penal pode ser apenado. 

Como consequência, a morte extingue todos os efeitos penais da 

condenação, porém, os efeitos civis permanecem. Este princípio é uma 

garantia constitucional previsto no artigo 5º, XLV, in verbis;

“Art. 5º:

(...) XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

até o limite do valor do patrimônio transferido.”

Nesse diapasão, tendo em vista a morte do agente, tenho que a extinção 

da punibilidade é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Luís Gustavo Schuster, 

com lastro no art.107, I, do Código Penal.

De outro giro, cumpra-se a sentença proferida nos autos e após, com o 

trânsito em julgado certificado, ao arquivo.

De Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 29468 Nr: 3875-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEUDO DE MACEDO SILVA, CLEUZA 

SOARES GEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 3875-02.2005.811.0040 (Código 29468)

VISTOS/KP

Considerando certidões de fls. 173, 165, 170, 167 e 171, resta por 
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prejudicada à audiência anteriormente aprazada, deste modo abra-se 

vistas dos autos ao parquet e a defesa sucessivamente.

Após volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 11900-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LEZILEM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 11900-52.2015.811.0040 (Código 142415)

VISTOS/KP

Considerando certidão de fl. 128, resta por prejudicada à audiência 

anteriormente aprazada, deste modo abra-se vistas dos autos ao parquet 

e a defesa sucessivamente.

Após volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195667 Nr: 7201-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA GOMES DA CRUZ, ELISANGELA 

BARRADAS DO NASCIMENTO, RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - OAB:, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145147 Nr: 1499-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292044 Nr: 18649-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHAES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente 

procedimento, consignando, que o servidor Marcos Antonio Detoffol 

deverá continuar zelando pela qualidade e excelência no encargo que lhe 

compete.Bem por isso perde o objeto o ofício de fl. 22, o que deverá ser 

devidamente comunicado ao respectivo juízo.INTIME-SE, após, ao arquivo 

com as baixas necessárias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148014 Nr: 7863-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Vistos.

De início, considerando o contido na certidão de fl. 234, tal qual a 

concordância expressa da parte exequente (fl. 233), HOMOLOGO o 

cálculo judicial de fl. 230.

No mais, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217006 Nr: 7488-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 
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a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226838 Nr: 15716-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE ao Detran/MT para que, no prazo de 05 dias, promova a baixa 

da anotação indicada à fl. 61, como requerido à fl. 59.

Uma vez promovida a aludida baixa, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229834 Nr: 18304-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RAMOS DA SILVA, EVANDIL 

CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De início, em que pese o pleito de penhora de bens da parte 

demandada, a verdade é que a vertente demanda ainda pende de citação 

do demandado Evandil Camargo do Nascimento. Ou seja: não consta dos 

autos qualquer decisão que tenha deferido o pleito inicial de 

desconsideração da personalidade jurídica. Depois, os pleitos atinentes à 

execução devem ser realizados nos autos da execução de título judicial 

em apenso. Afinal, é lá que estão sendo promovidos os atos 

executórios.A vertente demanda se reserva apenas para a análise do 

pleito de desconsideração da personalidade jurídica.Logo, como se extrai 

do andamento do vertente feito, ainda pende a citação do demandado 

Evandil Camargo do Nascimento, como expressamente consignado à fl. 

41-verso.Ocorre que, como apontado pela parte autora, bem como em 

análise aos Autos da Carta Precatória Código Apolo n. 1184082, há noticia 

de que o demandado Evandil Camargo do Nascimento faleceu.Dessa feita, 

diante da notícia de passamento do demandado Evandil Camargo do 

Nascimento informada nos Autos Carta Precatória Código Apolo n. 

1184082, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, com base no 

disposto no inciso I do artigo 313 do CPC.Aliás, a suspensão do trâmite 

processual é consequência inarredável do falecimento da parte(...)Dessa 

feita, INTIME-SE, na forma do artigo 688 do CPC, a parte autora para, no 

prazo 30 dias, promover a sucessão “causa mortis”, indicando os 

herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso.Caso 

cumpra a determinação constante no parágrafo anterior, CITE-SE na forma 

do artigo 690 do CPC.Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, 

desde já, a sucessão “causa mortis”.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191188 Nr: 7662-42.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos da decisão de fls. 94/94-verso fora promovido a restrição de 

circulação sobre os veículos HQT-4183 e JYT-7709, conforme 

documentos a seguir juntados.

No entanto, os veículos placas JYZ-1992 e AED-0287 não mais pertencem 

ao executado, inclusive, o veículo placas JYZ-1992, ao menos desde 

04/09/2017, conforme documentos a seguir juntados, o que corrobora com 

as alegações do executado, nos termos da certidão de fl. 88.

No mais, como já consignado à fl. 94-verso, INDEFIRO o pleito de 

expedição de ofício ao Batalhão da Polícia Militar, haja vista que, com a 

restrição de circulação já gravada sobre o veículo, tal informação 

constará do banco de dados nacional do Detran, sendo certo que toda e 

qualquer consulta referente ao veículo gravado apresentará a restrição 

em foco.

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção, nos termos da 

decisão de fls. 77/78, dos veículos placas HQT-4183 e JYT-7709.

Em sendo infrutífera a diligência em foco, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, mormente no 

que se refere o conteúdo da certidão de fl. 88.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220001 Nr: 9963-25.2016.811.0055

 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: MARCELO SOUZA DE BARROS, REGINA LUCIA 

RODRIGUES DALEFFE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

609/610, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados da parte autora para que providenciem as 

fotocópias das peças juntadas às fls. 521/522, por se tratarem de plantas 

de imóveis georreferenciados, a fim de instruir o ofício expedido para o 

INTERMAT, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133406 Nr: 3337-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - 

OAB:MT- 14.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, Raiane Rosseto Steffen - 

OAB:13371 OAB/MT

 Vistos.

Diante do documento de fl. 461, CUMPRA-SE o ato judicial de fls. 

445/447-verso.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158629 Nr: 7225-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FABIANO RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:, RAFAEL SOARES 

DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários da parte executada para levantamento dos valores de fl. 536, 

conforme determinado na decisão de fl. 546. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar o advogado da parte executada para 

que informe nos autos os dados bancários para levantamento de valores, 

quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do 

beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288986 Nr: 16242-56.2018.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, PORTOSEG S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse da parte requerida SERGIO SILVA DE LIMA, em 

decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 24-verso/26.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 15. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288986 Nr: 16242-56.2018.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para 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.: 290738 Nr: 17626-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para 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.: 269940 Nr: 999-72.2018.811.0055

 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: LUCILENE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

LUCILENE CAMPOS FERREIRA ajuizou ação de indenização por danos 

morais e materiais em face de TANGARÁ SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA. - 

ME, devidamente qualificados.

Aduz, em síntese, que o veículo da parte demandada, de placa QBT-4619, 

vinha na contramão e com luz alta, sendo que não diminuiu a iluminação 

mesmo diante de sinal dado por veículo que vinha em sentido oposto, 

razão porque forçou esse outro veículo, de placa EMT-9952, que, como 

dito, transitava no sentido oposto, a se jogar para a pista contrária, porém, 

no momento, o veículo da parte demandada também voltou para a sua 

pista de rolamento, provocando, então, o choque que acabou atingindo o 

marido da parte autora que vinha conduzindo a sua motocicleta logo atrás 

do veículo de placa EMT-9952.

 Por conta disso, assinala que o seu marido veio a óbito.

Requereu, então, a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no importe de R$ 16.912,45, de pensão 

alimentícia no importe de R$ 01 salário mínimo, até completar 65 (sessenta 

e cinco) anos, e de danos morais no valor de R$ 143.100,00.

No mais, requer a concessão de tutela antecipada para pagamento da 

pensão.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 40/254.

O pedido de tutela antecipada fora indeferido às fls. 255/257-verso.

Encaminhados os autos ao Centro Judicial de Solução de Conflitos, a 

audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera, como se vê à fl. 

260, quando a parte demandada requereu a aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação às fls. 

261/273. Em sua defesa, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e 

pede o chamamento ao processo de Cummins Vendas e Serviços de 

Motores e Geradores, Adailton Candido Bairro e Osni Soares da Silva.

No mérito, não reconhece sua culpa pelo evento danoso relatado pela 

demandante, sustentando que também foi vítima no sinistro que vitimou o 

marido da demandante e que também suportou prejuízos materiais.

Discorreu sobre a perícia realizada pela POLITEC, atribuindo a 

responsabilidade pelo acidente ao condutor do outro caminhão envolvido, 

ressaltando que não pode ser responsabilizada por um fato que não dera 

causa, pugnando, ao final, pela improcedência da pretensão indenizatória 

deduzida na inicial.
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 Instruiu a defesa com os documentos de fls. 274/276.

A réplica se vê às fls. 279/294.

Intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a 

parte autora requereu a produção de prova oral e documental (fls. 

297/298). A parte demandada, por sua vez, pede a realização de prova 

pericial, já que a perícia realizada pela Politec estaria “cheia de 

contradições e pontos não esclarecidos” (fl. 299).

Por conexão, fora declinada da competência para este Juízo (fls. 

300/303-verso).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No tocante ao pedido de produção de prova pericial, não obstante os 

pontos controvertidos tangenciarem a velocidade dos veículos envolvidos, 

não se vê razão para se determinar nova prova pericial por conta de 

eventual possibilidade de leitura dos discos de tacógrafo, haja vista que, 

mesmo a informação de fl. 265 de que o outro veículo superaria a 

velocidade de 100 Km/h, não é infirmada pelo laudo de fls. 142/164, 

porquanto, como se vê à fl. 160, a velocidade seria, no mínimo, de 76,2 

Km/h. Ou seja: não se desconsiderou que o veículo estivesse na 

velocidade alegada pela parte demandada.

A questão, a ferro e fogo, consistente no fato de que ocorreu 

ultrapassagem imprudente, como sustentado à fl. 268, refoge, 

propriamente, à velocidade empregada, estando mais afeta a outros 

aspectos da dinâmica do acidente, cuja prova pericial requerida não teria o 

condão de apresentar novos elementos de convicção.

No mais, a prova pericial, ao contrário do sustentado pela parte 

demandada, teve o condão de, por meio de trabalho técnico, desvendar o 

que teria ocorrido.

 Aproveitando a oportunidade, já que requerido pela parte autora, a prova 

oral se mostra despicienda, pois, como dito, a dinâmica do acidente fora 

revelado pela prova técnica.

 Logo, INDEFIRO o pedido para a produção de prova oral e pericial, como 

formulado às fls. 297/298 e 299.

Em resumo, o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, 

salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, já que os 

documentos aportados aos autos revelam-se suficientes para o deslinde 

do feito.

Dessa feita, quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, deverá 

se dar à luz da teoria da asserção:

(...) “22. Ainda que assim não fosse, de acordo com a teoria da asserção, 

conforme jurisprudência desta Corte, as condições da ação, dentre as 

quais se inserem a possibilidade jurídica do pedido, o interesse processual 

e a legitimidade de partes, devem ser verificadas pelo juiz à luz, 

essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: 

REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp 668.552/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

05/03/2012.” (...) (REsp 1275859/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012) 

(negrito nosso)

Em outras palavras, as condições da ação deverão ser analisadas pelo 

que consta da inicial. O que desbordar disso, ou seja, depender de dilação 

probatória, é questão que será aferida no mérito.

Portanto, para o momento, basta a afirmação de que a empresa 

demandada seria a responsável pelos danos causados à parte autora.

Posto isso, INDEFIRO a preliminar em tela.

Depois, verifico não ser caso de chamamento ao processo de Cummins 

Vendas e Serviços de Motores e Geradores, Adailton Candido Bairro e 

Osni Soares da Silva, como requerido pela parte demandada. Isso porque 

não se trata de qualquer das hipóteses previstas no art. 130 do CPC.

Aliás, inexiste dívida comum entre o chamante e os chamados perante a 

parte autora. Logo, INDEFIRO o chamamento ao processo em questão.

Pois bem.

 Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“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”.

Observa-se que o dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva que, 

para configuração do ato ilícito, necessita da conjugação de três 

elementos: dano, nexo de causalidade e culpa do agente para o evento 

danoso.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:

“São elemento indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo 

voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 

3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente (Teoria 

Geral do Direito Civil. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575)”.

No caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), consoante o disposto 

no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pela conduta praticada 

pelo condutor do caminhão pertencente à parte demandada, que, 

conforme se colhe dos autos, transitava na contramão da sua via e, por 

isso, gerou os atos seguintes que culminaram no sinistro, com o 

falecimento do marido da autora.

Vale dizer que a discussão gravitou na dinâmica do acidente, mormente 

sobre o evento e o nexo de causalidade.

Sobre tais aspectos, o “laudo de exame pericial de local de acidente de 

tráfego” de fls. 142/164 esclareceu suficientemente os fatos, como faz 

ver os seguintes trechos:

“Diante dos vestígios encontrados e das análises periciais realizadas, os 

peritos signatários do presente laudo citam como provável dinâmica parcial 

do evento o seguinte:

 Trafegava o V1 em sua faixa de rolamento habitual (TGA-CNP) quando 

visualizou o V2 na mesma faixa, porém em sentido oposto ao seu, tendo 

iniciado a frenagem por alguns metros e, por motivos que não se pode 

precisar, invadiu a pista contrária, quase ao mesmo tempo em que V2, que 

vinha em sentido irregular à sua faixa de rolamento (sob faixa amarela 

contínua no centro da pista), guinou seu veículo à direita (CNP-TGA) e, 

tendo observado que V1 fez o mesmo, freiou, vindo a colidir, ambos, na 

faixa de rolamento à esquerda (TGA-CNP).

O veículo V3 motocicleta trafegava em sua faixa de rolamento, atrás de 

V1 quando este freia e a motociclista (sob chuva e asfalto molhado) não 

consegue desviar à direita, colidindo com a traseira do caminhão.

O veículo V4 foi atingido pelo equipamento transportado por V1.” (fls. 

161/162)

“2. Quais foram as causas?

R: O veículo V2 Trafegava na contramão, O veículo V1 invadiu a pista 

contrária após frenagem com intuito de desviar de V2. O veículo V3 não 

obteve êxito em manobra de evasão necessária a fim de livrar V1 que se 

encontrava em frenagem.” (fl. 163)

Daí exala que a velocidade empregada pelos veículos não fora causa 

direita e imediata dos danos, mas, sim, o fato de que o veículo de 

propriedade da parte demandada vinha na contramão, na forma do artigo 

403 do CC.

 Nesse passo, não deixa de estar evidenciada no aludido laudo a 

imprudência do condutor do veículo da parte demandada, já que trafegava 

na contramão.

Ainda, as alegações de que o outro veículo envolvido no acidente (placa 

EMT-9952) teria sido o responsável, já que buscava uma ultrapassagem, 

tal qual que a carga transportada não estava devidamente fixada, razão 

pela qual se deslocou, não contaram com qualquer elemento de convicção 

em seu favor, sendo que, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, é ônus 

probatório que incumbia à parte demandada.

Por conseguinte, diante das situações acima relatadas, entendo como 

preenchidos os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, ou seja, 

a conduta negligente/imprudente, o dano e o nexo causal.

 DOS DANOS MATERIAIS

I. DOS DANOS EMERGENTES

 Os danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos 

emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a 

parte autora, em decorrência do acidente, efetivamente perdeu; os 

segundos, ao que ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 

do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas 

e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais pretendidos, 

exige-se a comprovação dos prejuízos suportados por quem os pleiteia.

 Nesse ponto, verifica-se que a parte autora alega prejuízos financeiros 

emergentes, indicados à fl. 22, consistentes em: 1. Reforma de casa no 

importe de R$ 14.656,62; 2. Par de alianças no valor de R$ 600,00; 3. 

Salão de beleza no valor de R$ 433,33 e 4. Fotografias no importe de R$ 

1.222,50.
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Essas despesas, como a própria inicial aponta (fl. 21), foram levadas a 

efeito pelo próprio casal, ou seja: a toda evidência, antes do passamento. 

Logo, não se trata de prejuízo originado pelo acidente.

É certo que a parte autora ficou alijada da ajuda financeira do marido, 

porém, essa situação é analisada na qualidade de lucro cessante e na 

forma de pensionamento. Apenas isso.

 Não é correto apurar as dívidas futuras do casal e colocá-las seja como 

dano emergente seja como lucro cessante.

Aliás, se deferido o pensionamento, já que se baseia na perda da ajuda 

financeira, e ainda assim se indenizar pelas aludidas despesas, que 

também se baseiam na perda da ajuda financeira, defrontar-se-ia com 

inegável “bis in idem”.

Portanto, não procede a pretensão da demandante de reembolso referente 

às despesas indicadas em sua exordial.

II. DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO

No ponto, a parte autora pleiteia o recebimento de pensão, no importe de 

01 salário mínimo, até que o falecido marido completasse 65 anos de 

idade.

Em primeiro plano, vale dizer que a condição de esposa e a situação 

econômica do casal, independentemente do tempo de convivência, 

presume a formação da dependência econômica, a exemplo do seguinte 

julgado:

(...) “5. Pensão mensal. 5.1. Cabimento: é devido o pensionamento aos 

filhos e à esposa de vítima de acidente de trânsito. O Superior Tribunal de 

Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a 

dependência econômica entre os membros. Assim, é irrelevante provar se 

era ou não indispensável para a economia dos familiares o rendimento da 

vítima, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a 

subsistência de todos.” (...) (Apelação Cível Nº 70077447803, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/06/2018) (negrito nosso)

No que toca ao “quantum” devido, o documento de fl. 55 indica o valor do 

rendimento mensal da vítima (R$ 2.891,65), em relação a que, inclusive, 

não se vê impugnação pela parte demandada.

 Ademais, deve-se excluir desse montante o equivalente a 1/3, por ser 

considerado como a parte dos rendimentos destinados à própria vítima, de 

modo que a pensão mensal somente prospera sobre dois terços (2/3) do 

salário líquido recebido pelo “de cujus”, ou seja: R$ 1.927,76.

 A propósito:

(...) “Escorreita a sentença que condena a causadora do acidente que 

vitimou fatalmente o esposo da autora a pagar-lhe pensão no equivalente 

2/3 dos rendimentos líquidos do falecido, à época do evento – devendo 

cada parcela ser corrigida monetariamente pelo INPC desde então – até a 

data em que este completaria 70 (setenta) anos de idade.” (...) (TJMT – 

Apelação n. 135024/2012, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/08/2013, Data da 

publicação no DJE 30/08/2013) (negrito nosso)

 Dentro desse contexto, é preciso dizer que, conforme revela a decisão 

de fls. 300/303, a filha do falecido marido da autora também entrou com 

contenda em face do mesmo demandado, pleiteando, igualmente, pensão 

alimentícia. Logo, a pensão ora requerida deverá se circunscrever a 50% 

de 2/3, ou seja: R$ 963,88.

A propósito:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente 

procedente, reconhecido o decurso do prazo prescricional em relação aos 

autores maiores – Decurso do prazo prescricional que, no entanto, sequer 

teve início, em conta o disposto no artigo 200, do Código Civil, e a 

pendência da ação penal instaurada – Morte do pai e marido dos autores 

enquanto passageiro de caminhonete colhida por ônibus, cujo condutor 

imprimia ao coletivo velocidade acima da permitida, desatento às 

condições da pista e que invadiu a contramão – Culpa exclusiva desse 

condutor reconhecida com acerto – Pensão mensal elevada a 2/3 dos 

rendimentos do "de cujus" devida em partes iguais aos autores, com 

explicitação do termo final para cada um – Indenização do dano moral 

elevada para R$ 200.000,00, a ser dividida em partes iguais entre os 

autores – Termo inicial dos juros de mora dessa indenização fixado a 

partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54, do STJ – Juros de mora 

das pensões fixados a partir do vencimento de cada parcela mensal – 

Obrigação de constituição de capital para assegurar o cumprimento da 

obrigação – Direito de acrescer entre os autores reconhecido – Agravo 

retido não conhecido – Apelações parcialmente providas.”

 (TJSP; Apelação 0007314-55.2012.8.26.0073; Relator (a): Sá Duarte; 

Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 06/06/2017) 

(negrito nosso)

Com o intuito de apurar o termo final para cálculo da pensão mensal, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando os dados 

estatísticos de expectativa de vida disponibilizados pela Previdência 

Social. No entanto, trata-se apenas de material consultivo, sem qualquer 

vinculação obrigatória, o que explica o fato de ainda haver divergência 

jurisprudencial sobre o tema.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO 

INCIDÊNCIA. QUANTUM DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. JUROS 

MORATÓRIOS. MP 2180/35-01. PENSÃO. TERMO AD QUEM. DATA EM 

QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. (...) 10. É possível a utilização 

dos dados estatísticos divulgados pela Previdência Social, com base nas 

informações do IBGE, no tocante ao cálculo de sobrevida da população 

média brasileira. Em homenagem à alteração gradativa e prospectiva da 

jurisprudência, bem como aos precedentes referidos pelos recorrentes, o 

termo ad quem para o pensionamento deve ser a data em que o de cujus 

completaria 70 anos. 11. Recurso Especial parcialmente provido para 

afastar a prescrição, fixar o termo a quo dos juros incidentes sobre a 

parcela pretendida a partir do evento danoso e estabelecer como termo ad 

quem para o pensionamento a data em que o de cujus completaria 70 

anos.” (STJ - REsp 1.244.979/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2011, DJe 20/5/2011) (negrito nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. TERMO AD QUEM. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESCRIÇÃO 

INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE APURA 

RESPONSABILIDADE DO DNER. DEMANDA AJUIZADA DEPOIS DO 

ENCERRAMENTO DA INVENTARIANÇA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO 

PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 

D I S P O S I T I V O S  L E G A I S  V I O L A D O S .  A L E G A Ç Õ E S 

GENÉRICAS.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES NÃO IRRISÓRIOS. SÚMULA 

7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. No que tange à questão relativa ao pensionamento - em específico ao 

termo ad quem desta obrigação -, tem-se entendido que o critério para 

determinar o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida 

do falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculado tendo em 

conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à 

cultura e ao lazer, bem como a violência, a criminalidade, a poluição e a 

situação econômica do lugar em questão.

2. Assim, no caso em concreto, necessário se faz atualizar o termo ad 

quem em conformidade com os dados estatísticos divulgados pela 

Previdência Social, com base nas informações do IBGE, no tocante ao 

cálculo de sobrevida da população média brasileira. Este parâmetro tem 

sido utilizado por este Sodalício como sendo aquele que mais bem reflete a 

expectativa de vida da população brasileira atualmente, levando-se em 

consideração justamente os critérios supramencionados. Precedentes: 

REsp 885.126/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 21/02/2008, DJe 10/03/2008; REsp 1244979/PB, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 

20/05/2011. (...) 8. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg nos Emb. 

Decl. no AgRg no REsp 1.253.342/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013) 

(negrito nosso)

 Assim, em consulta à tabela de expectativa de sobrevida disponibilizado 

no sítio do IBGE (https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/

populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t

=resultados), considerando que a idade da vítima à época do acidente era 

de 37 anos, a expectativa de sobrevida, portanto, era de 39,1 anos, o que 

totalizaria 76,1 anos de vida.

 Todavia, se atendo aos pedidos constantes da inicial, requer a parte 

autora que a indenização seja calculada tendo em vista a expectativa de 

vida de 65 anos, o que deve ser observado. Afinal, a sentença não pode 

conceder mais do que fora pleiteado, conforme o princípio da congruência, 

nos moldes dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob pena de julgamento 

“extra petita”.

Por outro lado, comprovado o vínculo empregatício da vítima, é devida a 
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inclusão do décimo terceiro salário (gratificação natalina) no cálculo da 

pensão mensal, a exemplo do que já decidiu o seguinte julgado:

(...) “O 13º salário integra a remuneração habitual vítima com vínculo 

empregatício parcela que constitui salário e deve ser inserida no cômputo 

da indenização precedentes”. (...) (TJSP - APL: 01699987920088260100 

SP 0169998-79.2008.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 10/06/2013, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/06/2013) (negrito nosso)

No mais, vale dizer que, embora haja pedido de pagamento da pensão 

mensal em parcela única, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. 

PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA 

PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

1. (...).

5. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o 

pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade 

permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com 

a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ.

6. (...). (STJ - REsp 1354384/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 

04/02/2015) (negrito nosso)

Logo, o pagamento da pensão deverá obedecer a forma mensal.

Por fim, deve-se adotar, como fator indexador da pensão mensal, o salário 

mínimo.

Afinal, essa previsão encontra-se disposta no § 4º do art. 533 do CPC:

“§ 4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o 

salário-mínimo”.

A síntese de tal raciocínio encontra-se em doutrina de escol, amparada, 

ainda, na Súmula 490 do STF, como a seguir transcrito:

“Inovando em relação à disciplina do revogado art. 602, a Lei n. 

11.302/2005 (Reforma da Execução) institui por meio do presente 

dispositivo o que o Supremo Tribunal há muito já vinha admitindo, que era a 

fixação da prestação de alimentos com base no salário mínimo, inclusive 

pela via sumular (Súmula 490: “A pensão correspondente à indenização 

oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário 

mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações 

ulteriores”; em sentido semelhante, a Súmula 562 que, no entanto, não fala 

de pensão, mas de “indenização de danos materiais decorrentes de ato 

ilícito”). Trata-se, destarte, de consagração legislativa expressa de 

orientação jurisprudencial antiga, que nem mesmo o Código Civil de 2002 

teve a iniciativa de fazer, tanto que diz apenas que “as prestações 

alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo o índice 

oficial regularmente estabelecido” (art. 1.710). Tal índice, a partir de agora, 

não há dúvida alguma, é o salário mínimo, pelo menos em relação a 

prestações alimentícias decorrentes de indenização por ato ilícito”. 

(MACHADO, Costa. Código de Processo Civil Interpretado, 7ª edição, São 

Paulo: Manole, 2008. p. 566/567) (grifo nosso).

“Muito se controvertia a respeito de ser, ou não, lícito o uso do salário 

mínimo como referência para fixar o valor do pensionamento derivado de 

ato ilícito. A controvérsia está superada, pois o atual § 4º do art. 475-Q, na 

redação da Lei n. 11.232, de 22.12.2005, dispôs claramente que “os 

alimentos podem ser fixados tomando por base o salário mínimo”. Com isso 

guarda-se relação ao caráter alimentar da condenação na espécie e 

simplifica-se o problema da correção monetária, diante da multiplicidade de 

índices existentes no mercado.

Aliás, o STF já vinha decidindo que a pensão o caso de responsabilidade 

civil deveria ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da 

sentença e ajustada às variações ulteriores (Súmula n. 490)”. (JÚNIOR, 

Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, Volume II, 42ª 

edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 78).

Ademais, a adoção do salário mínimo como fator indexador visa simplificar 

a atualização da pensão mensal, mantendo, ainda, o poder de compra.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOAS 

JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. 

PENSÃO DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. FIXAÇÃO COM BASE NO 

SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 

7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INVIABILIDADE 

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva 

(artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) por danos causados a terceiros 

usuários e não usuários do serviço (RE n. 591.874, Relator o Ministro 

Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18.12.09). 2. A utilização do 

salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal 

decorrente de reparação por ato ilícito, não ofende a Constituição Federal, 

em vista de seu caráter alimentar. (Precedentes: RE n. 140.940, Relator o 

Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 15.09.95; RE n. 389.989-AgR, 

Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 05.11.04; RE n. 

535.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 

24.02.11; AI n. 831.327-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, 

DJe de 24.03.11; AI n. 761.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª 

Turma, DJe de 07.06.11; RE n. 603.496-AgR, Relator o Ministro Ayres 

Britto, 2ª Turma, DJe de 27.06.11, entre outros) 3. Os princípios da 

legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do 

contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da 

motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos 

mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, 

revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, 

não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª 

Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 

756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. VINCULAÇÃO AO 

SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. VALOR. 1 – Pessoa jurídica de direito 

privado prestadora de serviço público responde objetivamente pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 

37, § 6º) 2 – Provada a incapacidade para exercício de atividade 

laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão vitalícia, no 

valor do salário que ela percebia à época do acidente (CC, art. 950). 3 – 

Porque têm natureza diversa, benefício previdenciário recebido pelo 

segurado não se compensa com pensão civil por ato ilícito. 4 – A vedação 

do art. 7º, IV, da CF, não abrange o cálculo e atualização de pensão por 

ato ilícito. E a estipulação dos alimentos em salários mínimos, atualmente 

prevista no art. 475-Q, § 4º, do CPC (redação da L. 11.232/05), resguarda 

o caráter alimentar da condenação e se presta a simplificação de futuras 

atualizações. 5 – No caso de lesão, o ofensor indenizará o ofendido das 

despesas do tratamento até o fim da convalescença (CC, art. 949), sendo 

possível a condenação por despesas vencidas e vincendas. 6 – Valor de 

indenização, a título de danos morais, que se mostra razoável, devido a 

gravidade do gato e a extensão das lesões – morte de uma pessoa e 

sequelas irreversíveis em outra – deve ser mantido. 5. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (STF - RE 662582 AgR, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-082 DIVULG 26-04-2012 PUBLIC 27-04-2012) (negrito nosso)

Dessa feita, considerando que o salário mínimo vigente à época do 

acidente era de R$ 880,00, bem como o valor líquido apurado, referente a 

50% de 2/3 dos rendimentos, qual seja: R$ 963,88, verifica-se que a parte 

autora fará jus ao recebimento de 1,093 salários mínimos, incluindo, ainda, 

a gratificação natalina.

Todavia, se atendo aos pedidos constantes da inicial, requer a parte 

autora que a pensão seja fixada em 01 salário mínimo ao mês, o que deve 

ser observado. Afinal, a sentença não pode conceder mais do que fora 

pleiteado, conforme o princípio da congruência, nos moldes dos artigos 

141 e 492, ambos do CPC, sob pena de julgamento “extra petita”.

Bem por isso, para a autora, não haverá direito de acrescer, haja vista 

que, se houvesse, passaria a receber mais do que 01 (um) salário mínimo, 

superando o próprio pleito inicial.

 DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, como se vê no caso “sub examine”, 

provado o ato ilícito, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, 

portanto, imperativo o dever de indenizar. Isso porque trata-se do 

falecimento prematuro do marido, cujas consequências psicológicas são 

sempre drásticas.

Esta, aliás, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (danum in re ipsa). Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja 
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a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)7”.

A doutrina, também, perfilha este entendimento, como se depreende da 

lavra fina do consagrado jurista Rui Stoco:

“A causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a 

ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. 

Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da violação 

do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é 

corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo 

incogitável, a prova do prejuízo”. 8

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL

 Com efeito, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de 

enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão” (“Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15).

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido no 

Recurso Especial nº 1.320.715/SP, publicado no DJE em 27/02/2014, já se 

manifestou em relação ao “quantum” indenizatório devido, o qual o voto 

merece transcrição:

“Depreende-se das decisões que o STJ tem-se utilizado do princípio da 

razoabilidade para tentar alcançar um arbitramento equitativo das 

indenizações por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano-morte.

 Pode-se estimar que um montante razoável para esta Corte Superior 

situa-se na faixa entre 300 e 500 salários mínimos.

 Saliente-se, mais uma vez que, embora seja importante que se tenha um 

montante referencial em torno de quinhentos salários mínimos para a 

indenização dos prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano-morte, isso 

não deve representar um tarifamento judicial rígido, o que entraria em rota 

de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

 Cada caso apresenta particularidades próprias e variáveis importantes 

como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a 

intensidade do sofrimento das vítimas por ricochete, o número de autores, 

a situação sócio-econômica do responsável, que são elementos de 

concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento 

eqüitativo da indenização pelo juiz.

 Por ausentes elementos suficientes para um arbitramento equitativo da 

indenização, atendendo as circunstâncias peculiares do caso, para 

aplicar o método bifásico adotado por esta Colenda Turma como 

mecanismo de fixação do quantum indenizatório, tenho por razoável 

restabelecer o montante fixado pela douta sentença que, mais próxima do 

conjunto probatório arbitrou em 150 salários mínimos para cada genitor 

(totalizando 300 salários mínimos), ficando, assim, dentro do espectro 

jurisprudencial adotado nesta Corte Superior.” (negrito nosso)

Assim, levando-se em conta as circunstâncias do sinistro, onde se 

concluiu pela culpa da parte demandada, entendo por bem ser devido o 

valor de R$ 143.100,00 em favor da parte autora. Considerando o trauma 

sofrido pela parte autora em razão da perda prematura do marido, sendo 

certo que o óbito (23.12.2016 – fl. 50) se deu poucos dias após a 

realização do casamento (19.12.2016 - fl. 48), o valor mostra-se razoável.

Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento 

do autor e tampouco o empobrecimento dos réus, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função 

reparatória e penalizante ”.

Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por 

que CONDENO a parte demandada ao pagamento à parte autora da 

quantia de R$ R$ 143.100,00, a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença.

Ainda, CONDENO a demandada ao pagamento de pensão mensal 

equivalente a 01 (um) salário mínimo em benefício da parte autora, 

incluindo, ainda, gratificação natalina, a título de indenização por danos 

materiais, na modalidade de lucros cessantes (pensão mensal), devidos a 

partir da data do evento danoso até que o falecido marido completasse 65 

anos de idade, ou até a data em que a beneficiária vier a falecer, se 

casar, ou contrair união estável, o que ocorrer primeiro, sem direito de 

acrescer por conta da limitação do pedido a 01 (um) salário mínimo.

 As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, abatendo-se os 

valores pagos no curso nos autos a título de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, sendo que a atualização do valor se dará, até o 

vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento 

da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, 

da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção 

monetária pelo INPC , bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 

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

do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos.

 As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo 

demandado, atualizadas pelo salário mínimo (Súmula 490 do STF).

Considerando que houve a sucumbência recíproca entre as partes, 

CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, 

sendo que 1/3 dessa quantia ficará a cargo da parte autora e o restante a 

cargo da parte demandada, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC c/c o art. 

86 do CPC, CONDENAÇÃO essa suspensa com relação à parte autora, na 

forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que litiga sob o manto da 

gratuidade da justiça.

Vale dizer que a fração fixada levou em conta os pleitos formulados pela 

parte autora frente ao que logrou êxito. Afinal, sucumbiu na indenização 

pelas dívidas contraídas pelo casal.

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC.

Por outro lado, diante da ausência injustificada da parte autora na 

audiência de conciliação, APLICO a multa de 2% sobre o valor da causa, 

na forma do § 8º do art. 334 do CPC.

P.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 3277-42.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI CHAPARRO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte executada, às fls. 175/175-verso, defende a impenhorabilidade do 

valor bloqueado à fl. 152, haja vista o bloqueio ter sido efetivado em 

valores depositados em conta poupança.

A parte executada, às fls. 184/185-verso, em suma, pugna pela 

improcedência da impugnação da parte executada.

Pois bem.

No que toca à impenhorabilidade dos valores bloqueados, dispõe o artigo 

833, inciso IV e § 2º, do CPC:

 “Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - BLOQUEIO 

ON-LINE DE NUMERÁRIOS EM POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 

SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

649, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 649, inciso X, do Código de Processo 

Civil, são impenhoráveis os numerários depositados em conta poupança 

inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. (TJMT – AI 23097/2013, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/06/2013, Publicado no DJE 25/06/2013) (negrito 

nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE 
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DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 649, IV, DO 

CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA 

DECISÃO - RECURSO IMPROVIDO.

 É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 

649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema 

BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve 

ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.”

(TJMT – AI 60864/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (negrito nosso)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VERBAS – SÁLARIO E POUPANÇA - 

NÃO COMPROVAÇÃO - PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE - JUSTIÇA 

GRATUITA - ACOLHIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que a parte faz jus à justiça gratuita deve ser acolhida referida 

pretensão.

Para a aplicação da regra inserta no inciso IV e X do art. 649 do Código de 

Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de salário, necessário a 

comprovação da origem.

 A impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos 

depositados em caderneta de poupança, é aplicável mas não quando os 

valores foram penhora dos em conta corrente.

(TJMT – AI 166903/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado 

no DJE 14/04/2015) (negrito nosso)

Do aludido artigo 833, inciso X, do CPC, bem como dos julgados acima, 

infere-se que: (a) é absolutamente impenhorável os valores depositados 

em conta poupança até o montante de 40 salários mínimos e (b) o devedor 

ao alegar a impenhorabilidade por se tratar de valores depositados na 

caderneta de poupança, bem como de proventos de aposentadoria, 

deverá comprovar tal alegação.

No vertente caso, em análise aos autos, mormente a impugnação de fls. 

175/178, verifica-se a inexistência de qualquer comprovação de que os 

valores bloqueados (fl. 152) se tratam de valores depositados em conta 

poupança, como alegado pela parte autora.

Logo, INDEFIRO o pleito em questão e, via de consequência, CONVERTO o 

bloqueio de fl. 152 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC, além do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC, além do Provimento n. 68/2018 do CNJ. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.

Na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com 

o decote dos valores que serão levantados em seu favor, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111139 Nr: 1379-13.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DUTRA PIETRZACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Primeiramente, vale dizer que os herdeiros Ninfa Guerra Muniz, Maria 

Aparecida Guerra Marques, Maria Helena Guerra Esteves e Erenir Nunes 

Guerra já foram citados, de modo que pende apenas a citação de 

Salvador Guerra Filho, uma vez que a certidão de fl. 240-verso revela que, 

naquele momento, não fora localizado.

 Dessa feita, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de promover a 

citação de Salvador Guerra Filho no seguinte endereço: Rua Governador 

José Frageli, n. 205, Bairro Campo Velho, CEP: 78.050-000, Cuiabá/MT.

Na finalidade da carta precatória deverá constar, também, que “se não 

localizado o demandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá questionar, a 

quem estiver na casa, o horário que poderá encontrar o demandado na 

residência, já que, costumeiramente, não se aperfeiçoa a citação por estar 

no trabalho, bem como deverá questionar onde é o seu trabalho, utilizando 

essas informações para possibilitar a sua citação, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça retornar quantas vezes forem necessárias, inclusive, fora do 

horário estabelecido no artigo 212 do CPC, sendo que, se verificar 

tentativa de ocultação, deverá ser procedida a citação por hora certa, na 

forma do artigo 252 e seguintes do CPC”.

Também deverá constar na carta precatória que se trata de feito inserido 

na “meta 2” do CNJ.

 CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241448 Nr: 9539-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108295 Nr: 6961-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO, ALMINDO PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

A parte exequente, como se extrai da petição de fls. 182/182-verso, 

pretende a penhora dos imóveis matriculados sob n. 2.595 do CRI de 

Juína/MT e n. 74.096 do CRI de Cuiabá/MT.

De início, no que se refere ao imóvel matriculado sob n. 74.096 do CRI de 

Cuiabá/MT, como se extrai dos documentos de fls. 172/172-verso, o 

aludido imóvel possui nova matrícula, qual seja: 1.889 do CRI de Colniza/MT 

(AV-02/74.096) e, como se vê às fls. 171/171-verso, tal imóvel não 

pertence mais ao executado.

Logo, “a priori”, apenas o imóvel matriculado sob n. 2.595 poderia sofrer 

constrição.

Dessa feita, LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado à fl. 

173/173-verso, no que se refere à cota-parte do executado (16,8805%), 

nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o 
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que a parte executada será nomeada depositária fiel do bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, depósito 

e demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem indicado, 

uma vez que o aludido imóvel está situado no Município de Castanheira/MT 

e Comarca de Juína/MT.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150124 Nr: 10139-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, 

ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA

 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: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar o valor da 

dívida, nos termos da sentença/acordão (fls. 124/128) prolatados nos 

autos dos Embargos à Execução n. 6752-83.2013.811.0055 (Código: 

158152).

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado 

solicitando informações acerca do cumprimento da missiva de fl. 153.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293411 Nr: 19662-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COXIM-MS, MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO GROSS - OAB:9486 

OAB/MS, FELIPE RAMOS BASEGGIO - OAB:8944 OAB/MS, PAULO 

SÉRGIO MARTINS LEMOS - OAB:5655 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRON COELHO VILELA - 

OAB:3735 OAB/MS

 Vistos.

 Verifico que a presente Carta Precatória é destinada para a oitiva de 

testemunha neste Juízo, assim, designo o dia 06/02/2019 às 06/02/2019 

às 15h15min, para realização de audiência.

Informe ao Juízo Deprecante, consignando as homenagens deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294496 Nr: 20607-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, AMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINE DE OLIVEIRA - 

OAB:334.152 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifico que a presente Carta Precatória é destinada para a oitiva de 

testemunha neste Juízo, assim, designo o dia 29/11/2018 às 16h40min, 

para realização de audiência.

Informe ao Juízo Deprecante, consignando as homenagens deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287544 Nr: 15246-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDC, DFVDSS, ZIHDS, LEPM, KYDCS, ABDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido João 

Antonio Mendes dos Santos proposta por Selma do Carmo e outros, todos 

devidamente qualificados na exordial.

Assim, analisando o presente feito, verifico que foram apresentas as 

primeiras declarações (fls. 04/06) na qual constam os bens arrolados bem 

como plano de partilha amigável.

Juntada dos documentos pessoais da viúva meeira e dos herdeiros bem 

como suas representações processuais, além do atestado de óbito do de 

cujus (fls. 07/32) e documentos que comprovam a propriedade dos bens 

objeto da partilha (fls. 33/41).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 664 do 

NCPC, uma vez que se encontram presentes os requisitos e em razão do 

valor dos bens a serem partilhados;

3. Nomeio inventariante a viúva meeira Selma do Carmo, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. E, considerando que foram apresentadas as primeiras declarações 

com a partilha amigável dos bens, intime-se a inventariante para aportar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos:

 a) A Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

b) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

c) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, abro vista ao Ministério 

Público.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133102 Nr: 11307-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 349 ante a impossibilidade de concessão, uma 

vez que nestes autos somente cabe expedição de formal de partilha 

condizente com o acordo devidamente homologado.

Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168667 Nr: 9337-74.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSO, RDSO, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 Desta forma, considerando o inadimplemento da parte executada a 

manutenção da prisão civil deste é medida imperativa.Posto isso, e em 

consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o requerimento de 

revogação da prisão civil do executado André Constancia de Oliveira, e 

por consequência MANTENHO a decisão de fl. 92, devendo o executado 

ser advertido de que o cumprimento da pena não o exime do pagamento 

das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do 

CPC).Intime-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253335 Nr: 19461-14.2017.811.0055

 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: GRDM, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte requerida, apresentar a contestação, embora 

devidamente citado para o ato, fl.101. Assim sendo, INTIMO a parte autora, 

para requerer o que lhe é de direito.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282813 Nr: 11322-39.2018.811.0055

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFT, GTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Alves Campos - 

OAB:24.520/O, PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - OAB:23.3871-O

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151950 Nr: 557-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVC, BVC, SDCFC, ETC, CTBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - OAB:4.306/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, KLEITON ARAÚJO 

CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao petitório retro vejo que cabe deferimento apenas em relação 

aos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

E dando prosseguimento ao feito, considerando que foram retificadas as 

primeiras declarações, determino:

1. Intimem-se todos os herdeiros, com procuradores distintos, conforme 

constar nas primeiras declarações para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do CPC);

2. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, 

em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as 

primeiras declarações (CPC, art. 627);

3. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o inventariante para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de 

partilha (CPC, art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa 

mortis”, providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos 

o comprovante de pagamento;

4. Manifestação das partes (quando houver herdeiros com advogado 

diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 638);

5. Intime-se o inventariante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de dividas, 

atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal) 

(CPC, art. 654);

6. Comprovada a quitação do ITCD e apresentadas as certidões negativas 

de débitos fiscais, abro vista ao Ministério Público, vindo-me os autos em 

seguida, conclusos para homologação;

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA, POSTO QUE SE TRATA DE 

META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273547 Nr: 3894-06.2018.811.0055

 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: CAM, SPDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 15358 Nr: 1375-54.2001.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDSD, LMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 83/84, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115179 Nr: 5321-53.2009.811.0055

 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: VDSS, ESG, JLG, CRDSS, RVDS, VDSS, IFDS, VDSS, 

MODS, RDSG, JAPG, JDSS, EMDS, MDLDS, ADSSP, ADBP, JADS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 194, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado, para que informe os dados bancários dos respectivos 

herdeiros a fim de que possam ser confeccionados os alvarás de 

levantamento da cota parte de cada herdeiro, conforme homologado na 

referida decisão. Frise-se que deverão ser informados para cada 

herdeiro: nome do titular da conta a ser creditada, CPF do titular, Conta, 

Agência e Banco.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219856 Nr: 9855-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHA, AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24324/0

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fl. 94 requerendo vistas do 

processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI 

da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

interessada para comparecer na Secretaria para a retirada do processo 

em carga como solicitado, no prazo de 05 dias, pois em caso de inércia o 

processo voltará ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290197 Nr: 17202-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDVÚ, ADODAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDC, EZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifico que a presente Carta Precatória é destinada para a oitiva dos 

requeridos neste Juízo, assim, designo o dia 06/02/2019 às 15h00min, 

para realização de audiência.

Informe ao Juízo Deprecante, consignando as homenagens deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275112 Nr: 5041-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBS, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/02/2019 às 15h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam a audiência acompanhados de 

seus advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito 

de rol.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117368 Nr: 7401-87.2009.811.0055

 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: ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, ante o desarquivamento dos autos, intimo o advogado Celso 

Borges de Moura, para que retire os autos para o fim solicitado, no prazo 

de (cinco)dias, advertindo-a que, caso não haja manifestação no prazo de 

30 (trinta) dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284878 Nr: 12977-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, JOSE SILVERIO SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:OAB-24029, Valnei Clemente Bana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO MARQUES 

- OAB:65066

 Certifico que, haja vista a manifestação dos executados em fls. 38/43, 

intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245479 Nr: 13155-29.2017.811.0055

 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: IVANIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), bem como os documentos solicitados no ofício de fls. 

113/115, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258717 Nr: 23820-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AUTO PEÇAS E MECANICA NOVA 

ESPERANÇA LTDA, EUNICE DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258717.

 Vistos,

 Tendo em vista que a parte requerida, apesar de pessoalmente citada, 

não contestou a ação, com fundamento no art. 344 do Código de Processo 

Civil, decreto sua revelia.

 Considerando que não existem preliminares a ser analisadas, nem 

questões processuais pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, 

declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora determino a produção de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

 Fixo as seguintes questões a serem comprovadas pela parte autora: a) 

exercício da posse com animus domini; b) o exercício da posse de forma 

ininterrupta e sem oposição; c) tempo do exercício da posse.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de novembro de 2018, as 15:30 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 30086-10.2017.811.0055

 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: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:MS 5.871

 Autos nº: 267265.

 Vistos,

 A parte requerida alegou preliminarmente em sua contestação a carência 

de ação por ausência de pedido administrativo e por ausência de vínculo 

jurídico contratual com a parte autora na data do acidente.

 A primeira preliminar não merece acolhimento, pois, a ausência de 

requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da parte autora 

em postular o pagamento da indenização pela via judicial, em observância 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal.

 Ademais, a parte requerida, na contestação, negou a existência de direito 

da parte autora em receber a indenização, de modo que, inevitavelmente a 

parte autora somente teria êxito em buscar seu direto pela via judicial.

 O TJMT já decidiu nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – 

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AGRAVO RETIDO E CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES 

REJEITADAS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – sentença MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.I – 

Na hipótese, a constatação da hipossuficiência do autor/consumidor, ora 

apelado, em relação à ré/fornecedora, ora apelante, como bem salientado 

pelo Juízo singular na decisão agravada, não foi a econômica, mas sim, a 

hipossuficiência técnica, uma vez que é evidente que a ré, ora apelante, 

tratando-se de uma grande empresa de seguros, possui melhores 

condições técnicas para a disputa judicial, o que, por si só, já seria 

suficiente para o deferimento da inversão do ônus da prova. II – A própria 

ré, ora apelante, em contestação sustenta a inexistência de qualquer 

contrato de seguro firmado com o autor ou mesmo com a empresa em que 

o autor laborava, logo, independentemente de prévio requerimento 

administrativo, somente através da via judicial é que o autor, ora apelado, 

poderia buscar o direito almejado. III – Da análise de todo o conjunto 

probatório produzido nos Autos, notadamente da cópia do certificado 

individual do seguro de vida em grupo - apólice de nº 992615, (Fls. 

167/168), extrai-se que, o contrato de seguro em questão foi entabulado 

entre a seguradora ré e a empregadora do autor, o que basta para 

reafirmar a relação jurídica entre as partes, bem como o dever daquela de 

indenizar”. (TJMT. Ap 145950/2017, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – COMPROVAÇÃO DO 

DIREITO DAS BENEFICIÁRIAS AO RECEBIMENTO DA INDENZAÇÃO 

SECURITÁRIA - DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO - DEMORA NA 

COMUNICAÇÃO DO SINISTRO PELA EMPREGADORA E NO PAGAMENTO 

DO SEGURO PELA SEGURADORA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – 

MERO DISSABOR - DANOS MORAIS – INCABÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA 

– AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.1. Para as ações em que a parte 

beneficiária pleiteia a indenização securitária, não se exige a 

comprovação de prévio requerimento administrativo, de maneira que, a 

sua falta ou a não finalização do procedimento não desnatura o interesse 

processual das autoras, que se configura pela simples alegação de 

pretensão resistida. 2. Aliás, na hipótese, não se pode olvidar que a 

aludida resistência da seguradora é latente, tanto que vem apresentando 

defesa a fim de afastar o seu dever de indenizar.3. Logo, na espécie, 

resta configurado o interesse processual das autoras, pois a ação de 

cobrança apresenta-se como instrumento útil, adequado e necessário 

para as beneficiárias buscarem o direito que alegam possuir, referente ao 

recebimento da indenização securitária, mormente quando evidenciada a 

resistência da seguradora.4. Destaca-se, no caso, as autoras 

demonstraram serem as beneficiárias do seguro, de modo que deve a 

seguradora arcar com o pagamento do seguro.5. Por outro lado, na 

hipótese, entendo que a demora na comunicação do sinistro pela 

empregadora e a demora no pagamento do seguro em questão pela 

seguradora, configuram mero descumprimento contratual, que, por si só, 

não ensejam o dever de indenizar”. (TJMT. Ap 2901/2018, Desa. Serly 

Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

 Com relação ao disposto no art. 771 do Código Civil, a falta de 

comunicação à seguradora não afasta, por si só, o direito do segurado 

obter o pagamento da indenização securitária, sendo necessário que a 

seguradora prove que se tivesse oportunamente sido avisado, lhe teria 

sido possível evitar, ou atenuar, as consequências do sinistro, o que não 

restou demonstrado.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CAPITAL 

SEGURADO DEVIDO DE ACORDO COM O PACTUADO. COMUNICAÇÃO DO 

SINISTRO À SEGURADORA. DESNECESSIDADE. 1. A parte demandante 

não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para o 

exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as 

condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela 

jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou 

a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via 

judicial. 2. Assim, descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via 

administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de 

violação perante o Poder Judiciário, restando inobservada a garantia 

fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. 3. Ademais, cabe à seguradora a comprovação de 

que o segurado agiu de má-fé na não comunicação do sinistro, bem como 

que a ausência de notificação do evento danoso lhe causou dano, ante a 

não possibilidade de minorar as conseqüências do sinistro. 4. A falta de 

comunicação nos casos em que a seguradora não podia agir ou era 

impossível a ocorrência de danos maiores do que os já causados, não 
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podem ser alegados para afastar o dever de indenizar. 5. No presente 

feito a seguradora não colacionou qualquer indício de prova no sentido 

que a falta de comunicação imediata sobre o evento danoso lhe tenha 

ocasionado prejuízo pela impossibilidade de minorar as conseqüências do 

evento danoso, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor 

do que estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. 

Portanto, descabe a perda do direito à indenização prevista no art. 771 do 

Código Civil. pois a falta de comunicação a seguradora não é condição 

resolutiva para o pagamento da indenização securitária, mas meramente 

acessória ao contrato avençado, relativa à obrigação de informar, quando 

possível, cujo não cumprimento pode importar em óbice à satisfação 

daquela, se ficar comprovada a má-fé do segurado ou mesmo do 

beneficiário no sentido de agravar os danos causados, o que não é a 

hipótese dos autos Negado provimento ao apelo”. (TJRS. Apelação Cível 

Nº 70055678650, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/10/2013).

 Portanto, rejeito a preliminar de carência de ação por ausência de 

requerimento administrativo.

 Quanto à preliminar de carência de ação por ausência de vínculo jurídico 

contratual com a parte autora na data do acidente, será analisada em 

sentença, uma vez que se confunde com o mérito da ação.

 Não existindo outras preliminares a ser analisas, nem questões 

processuais pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela 

qual declaro o processo saneado.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) vigência do 

seguro na data do acidente; b) existência de invalidez permanente e o 

percentual; c) valor da indenização.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que defiro 

a produção documental, nos limites do art. 435 do Código de Processo Civil 

e a produção de prova pericial.

 Indefiro a produção de prova oral postulada pela parte autora às fls. 124, 

pois a comprovação de que existe prestação de serviço entre a requerida 

e a empresa Brinks desde 03/01/2007 podem ser feitos pela prova 

documental existente nos autos e por meios dos documentos e 

informações que serão solicitados à empresa Brinks.

 Ademais desnecessária a comprovação de que foi a empresa Brinks 

quem lhe forneceu o formulário administrativo para solicitar o pagamento 

da indenização, pois, não se trata de fato incontroverso.

 Expeça-se ofício à empresa Brink’s Segurança e Transporte de Valores 

Ltda para que, no prazo de 15 dias, preste as informações e documentos 

solicitadas pela parte requerida às fls. 125V.

 Com a juntada dos documentos acima, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 15 dias.

 Para a realização da prova pericial nomeio o médico Dr. Eli Ambrosio do 

Nascimento, podendo ser encontrado no Hospital das Clinicas Vida e 

Saúde, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, sendo que o adiantamento dos honorários periciais ficará ao encargo 

da requerida, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Havendo concordância quanto aos honorários intimem-se as requeridas 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, depositarem judicialmente o 

valor dos honorários do perito.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, voltem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255426 Nr: 20983-76.2017.811.0055

 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: CLOTILDES APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255426.

 Vistos,

 Recebo a emenda à inicial de fls. 52, devendo ser providenciada a 

inclusão, junto ao distribuidor e capa dos autos, de Luiz Zeferino da Silva 

e José Dias Rodrigues no polo passivo da ação.

 Quanto ao pedido de citação por edital de José Dias Rodrigues, 

primeiramente realizei buscas de seu endereço junto ao Bacenjud que, 

conforme consulta anexa, restou exitosa.

 Esclareço que não foi possível realizar a busca de endereços junto ao 

TRE em razão de não constar nos autos os dados necessários para a 

pesquisa (data de nascimento ou nome da genitora).

 Diante do exposto, determino a citação de Luiz Zeferino da Silva no 

endereço indicado às fls. 52 e a citação de José Dias Rodrigues no 

endereço encontrado junto ao Bacenjud.

 Caso reste negativa a citação de José Dias Rodrigues no endereço 

encontrado no Bancenjud, desde já defiro sua citação por edital, pelo 

prazo de 30 dias, haja vista que já terão se esgotado todas as tentativas 

de citação pessoal, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado 

curador especial, sendo que já nomeio a Defensoria Pública para tanto.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278462 Nr: 7765-44.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AYRON VENTURA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278462.

 Natureza: Ação de Rescisão de Contrato.

 Requerente: Loteamento Tarumã II Ltda.

 Requerido: José Ayrton Ventura Gonçalves.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 03 de maior de 2018 por Loteamento Tarumã II 

Ltda em face de José Ayrton Ventura Gonçalves, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que firmou com a requerida, em 27 de 

março de 2015, um contrato de compra e venda a prestação de bem 
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imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo como objeto um 

imóvel identificado como Lote 07, da Quadra 33, na rua J, pelo valor total 

de R$ 63.681,33, com pagamento de R$ 5.183,73 de entrada e o restante 

divididos em 96 parcelas mensais de R$ 609,35.

 Seguiu narrando que a parte requerida se tornou inadimplente a partir da 

parcela vencida em 20/06/2016, bem como da obrigação tributária do IPTU, 

Aprovação e Execução de Obra e Instrumento Particular, TPCI, ISS e Taxa 

de conservação, que somam R$ 1.453,69.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, além da condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de fruição e do IPTU, Aprovação e Execução de 

Obra e Instrumento Particular, TPCI, ISS e Taxa de conservação 

atrasados.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/113.

 A inicial foi recebida às fls. 114, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

 A parte requerida foi citada às fls. 119.

 Às fls. 121 a conciliação restou infrutífera, em razão da ausência da 

parte requerida.

 Às fls. 122 a parte autora pugnou pela decretação da revelia e o 

julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 123 foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida 

apresentar contestação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida, apesar de pessoalmente citada não 

contestou o pedido inicial, com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto sua revelia.

 Com efeito, diante da revelia da parte requerida e considerando que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o 

art. 355, II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de meu 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Ressalto que, muito embora tenha sido decretada a revelia da parte 

requerida, a presunção de veracidade prevista do art. 344 do Código de 

Processo Civil não é absoluta e tampouco leva à procedência automática 

dos pleitos formulados, sendo necessária a comprovação da existência 

dos fatos alegados e não contestados para que haja a procedência do 

pedido.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende com o 

ajuizamento da presente demanda a rescisão do contrato de compra e 

venda a prestação de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, 

tendo como objeto um imóvel identificado como Lote 07, da Quadra 33, na 

rua J.

Diante disso, embora a relação jurídica travada entre as partes deva ser 

regida pela Lei nº 9.514/97, a qual prevê que na hipótese de inadimplência 

do fiduciante deverá ser realizado leilão do bem para quitação do débito, 

verifico que no caso dos autos a existência de alienação fiduciária não 

representa óbice ao pedido de rescisão do contrato, tendo em vista que a 

credora fiduciária é a própria vendedora da unidade imobiliária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão. 

Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. 

Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas 

obrigações. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Contrato 

regido pela Lei nº 6.766/79. Prazo de 3 anos concedido pela Prefeitura não 

cumpr ido .  ( . . . )  Recurso  parc ia lmente  p rov ido .  (TJSP; 

Apelação1004004-17.2016.8.26.0127; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de 

Registro: 04/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado nos autos a contratação 

entre as partes, através do contrato de compra e venda (fls. 77/93) e a 

inadimplência da parte requerida em relação às parcelas mensais por meio 

dos comunicados (fls. 99/108) e da notificação extrajudicial (fls. 96/97).

Destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não resta outra alternativa que não seja o acolhimento do pedido 

formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consequentemente a reintegração da parte 

autora na posse do imóvel objeto do contrato.

 Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, devendo a parte autora restituir à parte requerida a parcela 

da entrada no valor de R$ 5.183,73 (entrada paga no primeiro pacto) e R$ 

8.530,90 (14 parcelas), que totaliza R$ 13.714,63.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, embora a parte 

autora tenha fundamentado o seu pedido nas perdas e danos em razão do 

período em que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel, 

entendo que o seu acolhimento se justifica em virtude da rescisão do 

contrato por culpa da requerida que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas pactuadas, tornando possível a retenção de percentual dos 

valores pagos como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos 

suportados.

 Isso porque, não se justifica a condenação da parte requerida à 

indenização por fruição em razão do período em que permaneceu na 

posse do imóvel, uma vez que o objeto do contrato se trata de lote sem 

qualquer benfeitoria. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação 

de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Rescisão do 

compromisso de compra e venda. Determinação para que o autor restitua 

o imóvel, no prazo de quinze dias contado da sentença, sob pena de 

pagamento de indenização pela fruição do bem, no importe de 0,5% ao 

mês, ou fração de mês, do preço ajustado. Determinação de restituição de 

90% das quantias pagas. Inconformismo da ré. VALOR DA CAUSA. Valor 

da causa que deve ser fixado de acordo com o valor total do negócio a 

ser rescindido, além de eventuais indenizações pretendidas, e não 

somente sobre o valor das prestações efetivamente pagas. Precedentes 

desta Câmara neste sentido. Valor a ser devolvido que deverá ser aferido 

em sede de liquidação. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. Rescisão do compromisso de compra e venda que se 

deu por culpa do autor. Condenação da ré à devolução de 90% dos 

valores pagos. Pretensão da ré de retenção de 10% sobre o valor total do 

contrato que é descabida, uma vez que contrária ao art. 51, IV do CDC. 

Precedentes. Retenção de 20% sobre os valores pagos que é suficiente 

para indenizar a vendedora pelo desfazimento do negócio. Precedentes 

desta Câmara RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO. Pretensão da ré de recebimento de indenização pela fruição 

do imóvel durante todo o período em que o autor permaneceu na posse do 

bem. Descabida a fixação de taxa de ocupação desde o início da 

ocupação do imóvel, uma vez que o objeto do contrato diz respeito a lote 

sem benfeitorias. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. 

Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(V.26311).” 

(TJSP; Apelação 1063438-45.2016.8.26.0576; Relator (a): Viviani Nicolau; 

Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio 

Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 

17/10/2017) (Original sem grifo)

 Além disso, ainda que haja previsão contratual do percentual de 0,033% 

no item “b.5)” da cláusula sétima do contrato de fls. 77/94, verifico que a 

sua incidência resultaria em retenção excessiva, em flagrante violação ao 

art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que iria ocorrer a 

perda total das parcelas pagas pelo consumidor, sendo certo que a 

relação mantida entre as partes é nitidamente de consumo. Eis o que 

dispõe o citado art. 53 do CDC:

 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”

 Assim, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

entendo que é razoável a retenção pela parte autora do percentual de até 

25% dos valores pagos em razão dos prejuízos suportados pela parte 

autora. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES 

PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. 

CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO. 1. A rescisão de um contrato exige 

que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, 
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no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a 

jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo 

vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo 

pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas 

havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de 

tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem 

pelo comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 

10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada 

caso. 3. Nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do 

fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1.097 

do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à 

rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo para 

compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também 

devem ser levadas em consideração ao se fixar o percentual de retenção 

sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se 

nega provimento”. (REsp 1224921/PR, Relatora a Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011) 

(Original sem grifo).

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

impostos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida a partir da data da assinatura do contrato, entendo que é 

devido pela parte requerida o valor de R$ 1.453,69, representado pelo 

documento de fls. 110. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

FRUSTRAÇÃO. IPTU E TAXAS. IPTU e taxas. Pagamento dos impostos 

incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Obrigação de 

responsabilidade do comprador. A frustração pela não ocupação do 

imóvel para os fins pretendidos se equipara aos danos morais. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70046942918, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 

18/04/2012) (Original sem grifo).

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte autora 

restituir 75% dos valores pagos pela parte requerida devidamente 

atualizados, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento 

dos impostos referente ao imóvel objeto do contrato, permitindo-se a 

compensação com os valores a serem restituídos pela parte autora.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262061 Nr: 26335-15.2017.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA, ADENIR JOSÉ GALLI, 

CARLA CRISTINA GALLI, ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 262061.

 Natureza: Monitória.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requerido: Galli & Galli Ltda e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada em 18 de outubro de 2017 por Banco 

do Brasil S/A em desfavor de Galli & Galli Ltda, Adenir José Galli, Odete 

Gilse Natt Galli e Carla Cristina Galli, na qual o requerente alega ser credor 

da importância de R$ 310.637,64, representada pelo Termo de Adesão ao 

Regulamento do Cartão BNDES nº 132.116.177/091.962.375.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/45.

 A inicial foi recebida às fls. 46, sendo determinada a citação da parte 

requerida.

Citada pessoalmente (fls. 84), a parte requerida apresentou embargos 

monitórios às fls. 53/80, sustentando, em síntese, a necessidade de 

redução da taxa de juros remuneratórios de 14,5% a.a. para 12% a.a., a 

descaracterização da mora e a readequação dos juros de mora e multa.

 Sustentou, ainda, a ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de 

crédito.

 A parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios às fls. 

90/96.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, em diligência realizada junto à diretoria do foro desta 

Comarca, obtive a informação de que a guia de fls. 88 foi devidamente 

recolhida e que os valores estão disponíveis, de modo que revogo a 

certidão de fls. 89.

 Pois bem. Feito a consideração acima e analisando os autos, verifico que 

os elementos necessários à formação de minha convicção já se 

encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta 

para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Não havendo questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

 O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, tendo editado a Súmula 297: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, o contrato firmado entre as partes é conceituado como de 

adesão, estando sujeito aos ditames do Código de Consumidor, eis que 

presente uma relação jurídica de consumo entre fornecedor e consumidor, 

nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90.

 Com efeito, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor prevê a 

intervenção judicial para declarar nula cláusula contratual abusiva, a 

pedido do consumidor ou ex officio, permitindo o equilíbrio entre as partes 

sem, no entanto, ferir a liberdade contratual.

 Sobre o tema, eis o posicionamento do jurista Alberto do Amaral Júnior (In 

Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. São Paulo: Saraiva, 

1991, p. 193):

“O controle das cláusulas contratuais abusivas, tal como instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor, em absoluto se choca com o princípio 

da liberdade contratual, pela simples razão de que este princípio não pode 

ser invocado pela parte que se encontra em condições de exercer o 

monopólio de produção das cláusulas contratuais, a ponto de tornar difícil 

ou mesmo impossível a liberdade contratual do aderente.”

 Portanto, plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor no caso em apreço.

 2 – Juros remuneratórios:

 Alegou a parte requerida/embargante que houve violação ao direito de 

informação, tendo em vista que não houve estipulação expressa da taxa 

de juros remuneratórios, ficando subordinada ao índice mensal praticado 

pelo BNDES, o qual teve ciência somente após o ajuizamento da presente 

demanda, mediante visualização do demonstrativo de débito apresentado 

pela parte autora.

 Analisando os autos, em especial o Instrumento Particular de Constituição 

de Garantias do Cartão BNDES às fls. 22/24, verifico que embora não haja 

previsão expressa acerca da alíquota dos juros remuneratórios, consta na 

cláusula segunda, parágrafo terceiro, inciso III, alínea “b”, o que segue:

“CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES GARANTIDAS – Este Instrumento 

tem por objeto a constituição de garantias para assegurar o cumprimento 

de todas as OBRIGAÇÕES, principais e acessórias, assumidas pela 

BENEFICIÁRIA perante o EMISSOR no Termo de Adesão ao Regulamento 

do Cartão BNDES (TERMO DE ADESÃO) Nº 132.116.177, firmado pela 

BENEFICIÁRIA em 01 de julho de 2015, e no Regulamento de Utilização do 

CARTÃO BNDES (REGULAMENTO), registrado sob o nº 861076 no 

Cartório de Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos Marcelo 

Ribas, Brasília, dentre as quais, a obrigação de pagamento das dívidas da 
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BENEFICIÁRIA, apuradas no DEMONSTRATIVO MENSAL, decorrentes da 

utilização do crédito aberto por conta dos recursos oriundos do BNDES 

mediante a utilização do CARTÃO BNDES, incluindo principal, juros 

remuneratórios, encargos moratórios, multas e tarifas (OBRIGAÇÕES 

GARANTIDAS).

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior:

(...)

III – Sobre a dívida referida no inciso II acima, incidirá, conforme o disposto 

nas alíneas abaixo, taxa mensal de juros prefixada para todo o período de 

amartização do financiamento da compra ou da contratação de serviços:

(...)

b) a Taxa de juros será disponibilizada, até o último dia útil de cada mês, 

no PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO BNDES, e entrará em vigor a 

partir do primeiro dia útil do mês subsequente. Adicionalmente, a 

BENEFICIÁRIA, previamente à utilização do crédito, calculará o valor 

previamente à utilização do crédito, calculará o valor da cada prestação 

do financiamento da compra ou da contratação do serviço no PORTAL DE 

OPERAÇÕES DO CARTÃO BNDES.”

 Portanto, considerando que a parte requerida/embargada estava ciente 

de tal sistemática, vez que a pactuaram, bem como a possibilidade de 

acesso aos dados no portal do cartão, não há que se falar em 

abusividade dos juros aplicados, tampouco em violação do direito à 

informação em razão da ausência de taxa expressa no instrumento. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“MONITÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - PROVA ESCRITA HÁBIL – 

JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PREFIXADA E ENCARGOS 

INFORMADOS NO "SITE" DO CARTÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO 

DEMONSTRADA – EMBARGOS IMPROCEDENTES – IMPROVIMENTO DO 

RECURSO.“ (TJSP; Apelação 1002396-25.2016.8.26.0081; Relator (a): 

Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Adamantina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 

25/09/2017) (Original sem grifo)

 Por outro lado, com relação à limitação de juros pelas instituições 

financeiras, o Supremo Tribunal Federal já pacificou que a estas não se 

aplicam as disposições da Lei de Usura, bem como, o teto então previsto 

no art. 192, parágrafo 3º, da Constituição Federal, cuja eficácia era 

dependente de complementação, in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Por essas razões, mantenho as taxas de juros contratadas pelas partes.

3 – Encargos da inadimplência:

 Consta da cláusula segunda, parágrafo terceiro, inciso IV do Instrumento 

Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES que ocorrendo a 

inadimplência, incidirão sobre os valores devidos e não pagos: “a) 

encargos financeiros à taxa de mercado; b) multa de 2 (dois) por cento; e, 

c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o 

montante apurado.”

 Diante disso, analisando os autos, verifico que razão não assiste a parte 

requerida/embargante em relação à alegação de excesso da cobrança 

dos juros de mora, tendo em vista que, conforme pactuado entre as 

partes, a sua incidência é mensal e sobre o valor devido e não pago, 

sendo que, no caso dos autos, a inadimplência iniciou em 16/08/2016, 

quando foi efetuado o pagamento parcial e não em 16/10/2017 como 

requer a parte requerida/embargante.

 Ademais, verifico que não houve comprovação por parte dos 

requeridos/embargantes de que houve a cobrança de juros moratórios 

capitalizados.

 Por outro lado, quanto à alegação de cálculo equivocado da multa, verifico 

a alegação da parte requerida/embargante de que a multa deve ser 

calculada com base no valor nominal do saldo devedor contraria 

claramente o contrato.

 Isso porque, conforme previsão contratual acima descrita, os encargos 

do período de inadimplência são calculados sobre o montante apurado.

 Ademais, importante esclarecer que a incidência dos juros de mora a 

partir do vencimento é resultado da mora propriamente dita e está prevista 

no art. 394 e seguintes do Código Civil, enquanto que a multa é a pena 

cominatória aplicável pelo descumprimento do contrato, estando prevista 

no contrato e com respaldo do Código Civil nos artigos 408 e seguintes.

 Portanto, não há que se acolher a alegação da parte 

requerida/embargante de que há cobrança excessiva de juros moratórios 

e multa pela parte autora.

 4 – Da TAC (Taxa de Abertura de Crédito):

No que concerne à cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e TEC 

(Taxa de Emissão de Carnê), o STJ editou a Súmula 565, que assim 

dispõe:

“Súmula n.º 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e 

de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da 

vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

No caso dos autos, verifico que embora haja previsão contratual da 

cobrança da TAC (Taxa de Abertura de Crédito), verifico que a parte 

autora/embargada não incluiu referida taxa na planilha de cálculo de fls. 

07/17, bem como houve comprovação por parte dos 

requeridos/embargantes de que elas foram cobradas.

 Portanto, inexiste abusividade a ser reconhecida e, por consequência, 

valores a ser excluídos.

 7 – Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação

In casu, não foi constatada nenhuma abusividade durante o período da 

normalidade do contrato apresentado, de modo que os efeitos da mora 

não devem ser afastados.

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos monitórios manejados pela parte demandada e 

julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial.

 Condeno a requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Após, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, intime-se a parte exequente, por meio de 

seu advogado, para que indique os bens sujeitos à penhora, no prazo de 

15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será 

suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora efetuou novamente o pagamento da 

complementação de diligência em guia e em valor errados. Desse modo, 

intimo-a para resolver referida pendência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267024 Nr: 29918-08.2017.811.0055

 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: ZATIR ZANIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:OAB/MT 7.413

 Autos nº: 267024.

 Vistos,

 A parte requerida alegou, preliminarmente, em sua contestação, a 

incorreção do valor da causa, sustentando que o cerne da demanda é a 

inconformidade das taxas praticadas, no que tange à taxa de 

cancelamento no valor de R$ 1.680,00, bem como a necessidade de 

redução do valor pleiteado a título de danos morais para R$ 5.000,00.

 Pois bem. Analisando os autos, em que pese as alegações da parte 

requerida, verifico que além do valor referente à taxa de cancelamento, a 

parte autora requereu a restituição do valor total das passagens, tendo em 

vista que não há opção de reembolso e sim de crédito para futuras 

compras.

 Por outro lado, quanto ao valor atribuído a título de danos morais, entendo 

que razão não assiste a parte requerida, tendo em vista que este foi 

estimado pela parte autora em observância ao que dispõe o art. 292, 

inciso V do Código de Processo Civil.

 Com efeito, a parte autora atribuiu o valor de R$ 46.232,96, que 

corresponde à soma do valor que a parte pretende ser ressarcida, bem 

como do dano moral postulado.

 Por essa razão, afasto a preliminar de incorreção do valor da causa.

 Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, ressalto que a 

questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 1.060/50 e 

pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“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”.

 Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o 

beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

 In casu, a parte requerida trouxe aos autos a informação extraída da 

página do autor nas redes sociais de que é piloto de aviação agrícola, 

atualmente empregado na empresa Rondon Aviação Agrícola.

 Contudo, verifico que a parte autora na impugnação à contestação 

afirmou que aufere renda mensal de R$ 2.700,00, montante este que não 

condiz com sua pretensão na presente demanda, que pretende a 

restituição dos valores das passagens por ele adquiridas no valor de R$ 

4.067,96 divido em 4 parcelas de R$ 1.016,00, para seus genitores e os 

advogados dos mesmos comparecerem à audiência designada na ação 

onde defendem a propriedade de uma fazenda de seus genitores.

 Além disso, registro que a parte autora sequer juntou o holerite ou outro 

documento para corroborar sua alegação.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE 

PARCELAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, Ap 

39269/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

17/07/2018)

 Razão pela qual, acolho a preliminar de impugnação à gratuidade da 

justiça e por consequência, revogo a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita à parte autora.

 Por conseguinte, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13240 Nr: 2194-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Autos nº: 13240.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por A. O. Gotardo & Cia 

Ltda em face de Marilda de Fátima Barreto Parente e José Roberto 

Fernandes Parente, todos já qualificados.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 481/482 foi deferido o pedido 

de penhora sobre créditos do contrato de arrendamento celebrado entre 

José Antônio da Silva Júnior e a executada.

 Às fls. 488/491 a parte executada sustentou a impenhorabilidade dos 

referidos créditos, pois são destinados ao sustento próprio e da sua 

família, possuindo natureza alimentar.

 Às fls. 495 foi realizada a penhora.

 Às fls. 498/502 a parte exequente sustentou que não foram 

apresentados documentos para demonstrar a impenhorabilidade dos 

valores.

 Às fls. 507/508 o arrendatário Sr. José Antônio da Silva Júnior 

apresentou recibos de pagamento.

 Às fls. 612 foi determinada a regularização processual da parte 

executada, sob pena de rejeição do petitório de fls. 488/491.

 Às fls. 614/615 foi regularizada a representação processual da parte 

executada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do auto de penhora às fls. 495, no dia 13 de março 

de 2018 foi realizada a penhora sobre os créditos descritos na 

autorização de fls. 478, referente às prestações vincendas do contrato de 

arrendamento.

 A parte executada alegou a impenhorabilidade dos créditos penhorados, 

com fundamento no inciso IV, do art. 833, do Código de Processo Civil, que 

assim dispõe:
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 “Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;”

 Pois bem, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela 

parte executada não merece ser acolhida.

 Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos 

da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, não foi 

satisfatoriamente demonstrado, haja vista que não trouxe aos autos 

qualquer documento que permita tomar por verdadeira a alegação de que 

os créditos penhorados, provenientes da autorização de fls. 478, são sua 

única fonte de renda.

 Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, 

uma vez que meras alegações de que é vendedora autônoma com renda 

mensal baixa e que possui muitos gastos com as despesas básicas de 

sua família, não são suficientes para comprovar que os créditos 

penhorados são destinados ao seu sustento e de sua família.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“BEM MÓVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora sobre 

verbas recebidas em razão de contrato de arrendamento rural Alegação 

de impenhorabilidade Caráter alimentar não comprovado Penhora válida 

Intimação que se faz na pessoa do advogado (CPC, art. 652, § 4º) Agravo 

não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 0228131-21.2011.8.26.0000; 

Relator (a): Antonio Benedito Ribeiro Pinto; Órgão Julgador: 25ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Promissão - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 

08/02/2012; Data de Registro: 09/02/2012)

 Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade formulada às fls. 

488/491.

 Por fim, determino a intimação do Sr. José Antônio da Silva Júnior para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento da decisão de 

fls. 481/482, uma vez que o vencimento da última parcela ocorreu em 

30/08/218, bem como informe qual parcela se referem os recibos de fls. 

507/508, devendo apresentar os respectivos comprovantes de pagamento 

(transferência bancária ou saque), por se tratar de quantia vultosa.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225228 Nr: 14458-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON CLAITON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 ( 

cinco) dias, comprovar a distribuição da carta precatória, na Comarca de 

Vilhena-RO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 18301-85.2016.811.0055

 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 DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 97 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 95, intimo a autora 

para retirar uma via do referido edital e publicá-la em jornal local de ampla 

circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283422 Nr: 11812-61.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILEIDE DE SOUSA COUTINHO LUCIO, VINICIUS 

VITAL LUCIO, VICTOR JOSE COUTINHO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para comprovar a 

distribuição da carta precatória na comarca de Colorado D Oeste-RO, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232096 Nr: 21021-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C GUIMARÃES TRANSPORTES - ME, 

VANDIR CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade de fls. 94/118, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193124 Nr: 9433-55.2015.811.0055

 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: ANDRE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES 

LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, JOSÉ CAMPELLO TORRES NETO - OAB:OAB/RJ 

122539, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, 

JULIANA RIBEIRO - OAB:OAB/SP 288782

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 313/323 foi interposto pelo 

requerido Banco Losando no prazo legal. Sendo assim, nos termos do 

artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido 

recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 17818-21.2017.811.0055

 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: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, intimo as partes para providenciarem o documento original 

do contrato de solicitação de cartão de crédito, cuja cópia encontra-se em 

fls. 38/39, pois imprescindível à análise pericial, conforme solicitado pelo 

perito em fls. 109/110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222678 Nr: 12179-56.2016.811.0055

 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: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, BMB MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, GRUPO MONACO - M DIESES CAMINHÕES E ONIBUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 144.302, Ana Paula Duarte de Carvalho - 

OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 327, intimo as partes 

requerente e requeridas Man Latin América Indústria e Comércio de 

Veículos Ltda e Grupo Mônaco para especificar as provas que pretendem 

produzir, no prazo comum de 5 dias, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Certifico que, tendo em vista a Carta Precatória ter sido devolvida sem 

que o embargado Elio Adair Giongo tenha sido citado, intimo a parte 

embargante para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 283377 Nr: 11776-19.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos 

embargos, nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo 

Civil.Intime-se o embargado para, no prazo de 30 dias, querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 17, caput, da LEF.Após, 

volvam-me conclusos para deliberação.Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002499-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMMED DELWAR HOSSEN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002499-59.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MOHAMMED DELWAR HOSSEN IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos em correição, Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Mohammed Nazim Confecções, 

representado Mohammed Delwar Hossen, em desfavor do Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Sustenta a empresa 

impetrante que requereu junto a Prefeitura Municipal de Tangará da 

Serra/MT alvará de funcionamento para promover o Evento Exposição e 

Venda de Roupas e Acessórios, entre os dias 11 a 18 de novembro de 

2018, no espaço denominado de H.B. Eventos, cidade de Tangará da 

Serra/MT. Contudo, afirma que, apesar do recolhimento de todos os 

tributos exigidos, seu pedido foi indeferido, sendo o ato administrativo 

ausente de fundamentação. Desse modo, requer a concessão de medida 

liminar para cassar o ato ilegal e a determinação para realização da 

exposição. Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos, analisando 

detidamente ao escolho probatório produzido pelo impetrante, em sede de 

cognição superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a 

relevância da integralidade dos fundamentos deduzidos, assim, repito 

como sendo de rigor, o deferimento parcial da medida liminar pretendida. 

Com efeito, certo é que o impetrante não demonstrou o preenchimento de 

todos os requisitos estabelecidos na Lei Ordinária Municipal n.º 
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3.206/2009 e na Lei Complementar Municipal n.º 16/1996 para a 

concessão de licença para a realização da exposição. Consoante o artigo 

7º, da Lei Ordinária Municipal n.º 3.206/2009, a autorização para 

comercialização de produtos advindos do comércio ambulante externo 

será concedida em caráter excepcional, limitada a realização em parque 

de exposição ou em feiras livres organizadas pelo Município. Outrossim, a 

licença especial para comércio ambulante deve respeitar o local e zona de 

uso para o qual a licença é concedida, conforme o artigo 163 da na Lei 

Complementar Municipal n.º 16/1996. Desse modo, diante a ausência de 

verossimilhança do direito líquido e certo do impetrante, INDEFIRO o pedido 

liminar para expedição de autorização de funcionamento do Evento 

Exposição e Venda de Roupas e Acessórios, entre os dias 11 a 18 de 

novembro de 2018, no espaço denominado de H.B. Eventos, cidade de 

Tangará da Serra/MT. Por outro lado, ante a verossimilhança das 

alegações do impetrante em que pese à ausência de fundamentação do 

ato coator (ID 16397109), DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar para a 

municipalidade esclarecer expressamente os motivos que ensejaram o 

indeferimento do pedido de realização do evento do impetrante, indicando, 

ainda a disponibilidade do Parque de Exposição ou outros locais para a 

realização do Evento Exposição e Venda de Roupas e Acessórios, entre 

os dias 11 a 18 de novembro de 2018, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Com a resposta, encaminhe os autos conclusos. No mais, 

cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09. Às providências. Tangará da Serra/MT, 8 de novembro de 

2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002499-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMMED DELWAR HOSSEN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002499-59.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MOHAMMED DELWAR HOSSEN IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos em correição, Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Mohammed Nazim Confecções, 

representado Mohammed Delwar Hossen, em desfavor do Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Sustenta a empresa 

impetrante que requereu junto a Prefeitura Municipal de Tangará da 

Serra/MT alvará de funcionamento para promover o Evento Exposição e 

Venda de Roupas e Acessórios, entre os dias 11 a 18 de novembro de 

2018, no espaço denominado de H.B. Eventos, cidade de Tangará da 

Serra/MT. Contudo, afirma que, apesar do recolhimento de todos os 

tributos exigidos, seu pedido foi indeferido, sendo o ato administrativo 

ausente de fundamentação. Desse modo, requer a concessão de medida 

liminar para cassar o ato ilegal e a determinação para realização da 

exposição. Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos, analisando 

detidamente ao escolho probatório produzido pelo impetrante, em sede de 

cognição superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a 

relevância da integralidade dos fundamentos deduzidos, assim, repito 

como sendo de rigor, o deferimento parcial da medida liminar pretendida. 

Com efeito, certo é que o impetrante não demonstrou o preenchimento de 

todos os requisitos estabelecidos na Lei Ordinária Municipal n.º 

3.206/2009 e na Lei Complementar Municipal n.º 16/1996 para a 

concessão de licença para a realização da exposição. Consoante o artigo 

7º, da Lei Ordinária Municipal n.º 3.206/2009, a autorização para 

comercialização de produtos advindos do comércio ambulante externo 

será concedida em caráter excepcional, limitada a realização em parque 

de exposição ou em feiras livres organizadas pelo Município. Outrossim, a 

licença especial para comércio ambulante deve respeitar o local e zona de 

uso para o qual a licença é concedida, conforme o artigo 163 da na Lei 

Complementar Municipal n.º 16/1996. Desse modo, diante a ausência de 

verossimilhança do direito líquido e certo do impetrante, INDEFIRO o pedido 

liminar para expedição de autorização de funcionamento do Evento 

Exposição e Venda de Roupas e Acessórios, entre os dias 11 a 18 de 

novembro de 2018, no espaço denominado de H.B. Eventos, cidade de 

Tangará da Serra/MT. Por outro lado, ante a verossimilhança das 

alegações do impetrante em que pese à ausência de fundamentação do 

ato coator (ID 16397109), DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar para a 

municipalidade esclarecer expressamente os motivos que ensejaram o 

indeferimento do pedido de realização do evento do impetrante, indicando, 

ainda a disponibilidade do Parque de Exposição ou outros locais para a 

realização do Evento Exposição e Venda de Roupas e Acessórios, entre 

os dias 11 a 18 de novembro de 2018, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Com a resposta, encaminhe os autos conclusos. No mais, 

cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09. Às providências. Tangará da Serra/MT, 8 de novembro de 

2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002499-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMMED DELWAR HOSSEN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o pagamento de diligência 

para cumprimento do mandado expedido, devendo recolher o valor de uma 

(01) diligência por meio de GUIA no site do TJMT, no prazo legal, juntando 

a Guia recolhida nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

 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: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O DIA 

06/12/2018, AS 13:00 HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA, SITO A 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 635 W, CENTRO, DEVENDO 

COMUNICAR AS PARTES BEM COMO OS ASSISTENTES TECNICOS , BEM 

COMO LEVAREM TODOS OS EXAMES E QUESITOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 

2168/2192, NO Prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280357 Nr: 9295-83.2018.811.0055

 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: NILCEIA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 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: Alexandre Azevedo - 

OAB:OAB/MT: 21079/0, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 

17298A, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124/MT, JULIO CESAR 

DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 oportunize-se as partes a especificação de provas, ficando facultada 

inclusive a indicação de pontos controvertidos, devendo ainda as partes 

informarem se desejam a realização de audiência preliminar, seja para 

nova tentativa de conciliação seja para o saneamento com participação 

das partes

 Após, conclusos para saneamento ou eventual designação de audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227390 Nr: 16171-25.2016.811.0055

 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: JUAREZ MANOEL DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284040 Nr: 12313-15.2018.811.0055

 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: JVCDA, FGCDA, LUIZ QUATRIN, MGCDA, GREIZIELA 

DA SILVA CAMPOS, TGCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225030 Nr: 14274-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA AS FLS. 111/142, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173848 Nr: 15618-46.2014.811.0055

 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: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO, JOAO BURALI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, YOLANDA 

FERRACIN BURALI, JOSÉ FORTUNATO OLIVEIRA FILHO, WALDOMIRO 

ANTONIO DE FRANÇA FILHO, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 Vistos,

I - Certifique-se o decurso do prazo para o oferecimento de defesa pelo 

reqeurido João Burali (Filho).

II - Intime-se o autor para que apresente cópias atualizadas das matriculas 

dos imóveis objeto desta ação e se manifeste sobre eventual ilegitimidade 

passiva do Espolio de João Burali e respectivos herdeiros para integrarem 

o polo passivo da presente lide, sobretudo, considerando-se o teor do 

documento de fls. 417/419.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257211 Nr: 22460-37.2017.811.0055

 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): FRANCISLAINE SANCHES GONÇALVES, 

ADRIANO HERINGER SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ 

DESCONHECIDO”(FLS. 84) devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder à citação da mesma, informando 

nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 2453-49.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto os documentos 

arquivados em pasta própria (16) oriundos da Receita Federal juntado as 

folhas 639/644 (do livro), por se tratar de documentos SIGILOSO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242658 Nr: 10913-97.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO JARDIM CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, BIANCOGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, FERNANDA FAVETTI CAMPOS - OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024, TIAGO LANNA DOBAL - OAB:12233/ES

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A MANIFESTAÇÃO DO PERITO ACOSTADO AS FLS. 461/462, 

BEM COMO QUANTO A PROPOSTA DE HONORARIOS PERICIAIS NO 

VALOR DE R$ 6.750,00, BEM COMO AOS AUTORES para que recolham os 

honorários periciais no prazo de 10 dias, DEVENDO CADA UM DOS 

REQUERIDOS adiantar 50% dos honorários periciais, sob pena de 

reputar-se prejudicada a pericia em seu desfavor.Feito o depósito, 

comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os 

trabalhos.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado 

para dar início aos trabalhos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18954 Nr: 1708-69.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos,

Intime-se o terceiro interessado para que se manifeste sobre a quitação 

da cédula hipotecária.

Intime-se o exequente para que apresente matricula atualizada do imóvel, 

a fim de se aferir a baixa da garantia hipotecária, bem como para que 

indique leiloeiro para o praceamento do bem.

Após, conclusos, para análise da arguição de impenhorabilidade ou sobre 

eventual carência superveniente desta mesma arguição e eventual 

designação de leiloeiro para o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18379 Nr: 899-79.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A, RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRGIO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:127.423-SP

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 1082/1085.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124141 Nr: 3133-53.2010.811.0055

 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): IRINEU ANTÔNIO VAZ, LOIR VAZ, ADALTO 

APARECIDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça, bem como requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276699 Nr: 6321-73.2018.811.0055

 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: FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KOWALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

devolução da carta precatoria da comarca de Lucas de Rio Verde-MT, 

onde a certidão foi negativa do oficial de justiça acostada as fls. 141 

VERSO, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271467 Nr: 2327-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA BIAZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça de justiça acostada as fls. 45, conforme abaixo 

transcrito:Certifico que busquei pelo bem nas principais avenidas, 

estacionamentos e locais de grande circulação de veículo, porém também 

não obtive êxito em encontrar o bem. Desta forma, desloquei-me uma 

ultima vez até o endereço, onde conversei com os atuais moradores, que 

afirmaram desconhecer a Ré Neuza Biazzotto.Por estas razões, NÃO FOI 

POSSÍVEL BUSCAR E APREENDER o veículo CG 160 OP, vermelho, placa 

QCP-9535.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254320 Nr: 20097-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONÍSIO JORGE ANDRZEJEWSKI, SILEY 

VILARINDO DE ALMEIDA ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento do 

acordo, então, voltem-me os autos conclusos para análise da extinção da 

ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233380 Nr: 22187-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TRANSPORTES COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALVES CANUTO - 

OAB:OAB/97039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

Indefiro o pedio de fls. 15 visto que se trata de diligência que deve ser 

realizada diretamente pelo patrono em relação ao seus clientes, devendo 

se utilizar das vias adequadas para promover a notificação pendente.

Outrossim, considerando-se que os elementos faltantes necessários ao 

prosseguimento do incidente também podem ser obtidos direteamente pela 

parte interessada por meio da respectiva Junta Comercial, consigno o 

prazo de 40 dias para o autor apresentar os documentos e qualificações 

necessárias para as citações pendentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206910 Nr: 20495-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSUEL REI PAIVA, BENEDITO MANOEL REI 

DE PAIVA, ROSIVALDO PAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Oportunizo às partes a especificação e justificação das provas que ainda 

pretendem produzir.

Após conclusos para saneamento ou julgamento no estado em que o feito 

se encontra.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 295137 Nr: 21107-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Execução Número: 21107-25.2018.811.0055

Nome Reeducando: Valdeci Guilherme

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 10a 8m 0d 13/06/2018 26/06/2018 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data de Prisão Definitiva: 26/06/2018

Total da Pena: 10a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 26/06/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 01/10/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

26/06/2018 + 4a 3m 6d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(26/06/2018 - 26/06/2018) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 26/06/2018

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 04/08/2025

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/06/2018 + 7a 1m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 10a 3m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/06/2018 + 10a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 4m 13d

Data do Término da Pena: 25/02/2029

Demais Observações

____________________________________________

 INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - Matrícula: 27556

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 251867 Nr: 18217-50.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO RAFFA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Execução Número: 18217-50.2017.811.0055

Nome Reeducando: Joao Paulo Raffa de Lima

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 5m 23d 05/12/2016 05/12/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 647

Dias Remidos

Remições

Observações

110 Decisão de fl. 95, referente aos meses de fevereiro a junho/2018 e 

certificado de conclusão de ensino fundamental

Data de Prisão Definitiva: 05/12/2016

Total da Pena: 6a 5m 23d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 05/12/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 19/03/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

05/12/2016 + 2a 7m 3d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 110 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(05/12/2016 - 05/12/2016) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 05/12/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 09/12/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

05/12/2016 + 4a 3m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 110- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 2m 29d
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 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

05/12/2016 + 6a 5m 23d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 110- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 11m 2d

Data do Término da Pena: 06/02/2023

Demais Observações

____________________________________________

 INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - Matrícula: 27556

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 251867 Nr: 18217-50.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO RAFFA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Diante do exposto, defiro o pedido defensivo e declaro remidos 110 

(cento e dez) dias, num total de 264 horas estudadas e em decorrência da 

conclusão do ensino fundamental, que serão descontados da pena de 

reclusão a que foi condenado, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 8° do artigo 126 da LEP.Atualize-se o cálculo e após, cumpra-se 

na forma da ordem de serviço 001/2018.Por fim, cumpra-se a decisão de 

fls. 64/65.Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 204395 Nr: 18274-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZIEL SERAFIM BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, 

a desistência de oitiva da vítima Pedro Augusto Granado Carra e da 

testemunha PM Edinaldo Francisco de Lima, externada pelo Ministério 

Público nesta oportunidade. 2) Por outro lado, verifico da certidão de fls. 

92 dos autos que o advogado constituído do réu, Dr. Quéren-Hapuque 

Albernaz Marques, foi devidamente intimado para comparecer à presente 

audiência e não o fez nem justificou previamente a impossibilidade de 

fazê-lo. Ainda assim, ad cautelam, passado o horário do início da 

audiência, esta Magistrada indagou à Gestora da 2ª Vara se havia alguma 

petição pendente de juntada no presente processo, tendo recebido 

resposta negativa, de maneira que, inequivocamente, o advogado 

constituído pelo réu, apesar de devidamente intimado, não se dignou a 

comparecer à presente audiência, ou, justificar previamente a 

impossibilidade de fazê-lo. Assim, na forma do art. 265 do CPP, APLICO 

MULTA de dez (10) salários mínimos ao advogado do réu, e o faço para 

aplicá-la no mínimo legal porquanto é a primeira vez que tal advogado 

incidiu em tal falta, perante este Juízo. 2.1) INTIME-SE o causídico em 

questão para proceder ao recolhimento da multa e comprovar nos autos, 

no prazo de trinta (30) dias, sob as penas da lei. 3) Por outro lado, a teor 

do § 2º do art. 265 do CPP, NOMEIO, para o ato, o Defensor Público, Dr. 

Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca, a fim de acompanhar a oitiva 

das testemunhas presentes. 3) Considerando que, com relação às 

testemunhas não intimadas Pedro Augusto Granado Carra e PM Edinaldo 

Francisco de Lima, o Ministério Público desistiu de suas oitivas nesta 

audiência e, por se tratar de testemunhas comuns, INTIME-SE o advogado 

constituído do réu para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar a 

respeito, trazendo, no mesmo prazo, os endereços atualizados das 

mesmas, caso insista em suas oitivas, sob pena de preclusão. 4) Após 

decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem manifestação 

do advogado, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159680 Nr: 8859-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA RÉ PARA CIÊNCIA DO 

ENVIO DA CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA 

OMAR WAYBE GONÇALVES JUNIOR, DEVENDO ACOMPANHAR O 

TRÂMITE DA MISSIVA NAQUELA COMARCA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 240475 Nr: 8411-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYTON FERNANDO CASTURINO RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE DE FATIMA PEDROSA 

DE ARAUJO - OAB:174149, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Autos nº: 8411-88.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 240475.

 Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

15h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06).

4. REQUISITE-SE a testemunha militar junto ao Comando respectivo.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Defensor constituído do réu.

6. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246567 Nr: 14018-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILSON CESAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº: 14018-82.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 246567.

Vistos etc.

1. Considerando que foi devidamente regularizada a representação 

processual do patrono subscritor da defesa técnica apresentada às fls. 

59/67, não havendo óbice quanto à referida resposta, bem como 

compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela aludida 

defesa do réu Dailson Cesar Alves, constato que, a priori, não possuem 

respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios suficientes de 

autoria e provas da materialidade para o efetivo prosseguimento da 

demanda, bem como, a denúncia apresentada se encontra em harmonia 

com o artigo 41 do CPP.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, 

impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 

não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 
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CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 59/67) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

14h40min.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 67).

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228650 Nr: 17307-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Autos nº: 17307-57.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 228650.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 17:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 01-D).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Defensor do réu.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289004 Nr: 16257-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO LEOPOLDO-RS, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN RAFAEL BORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº: 16257-25.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 289004.

 Vistos.

1) DESIGNO audiência para o dia 14 de novembro de 2018, às 16h30min, 

com a finalidade de oferecer ao réu Jonathan Rafael Born, as condições 

ofertadas pelo Ministério Público correspondente ao benefício da 

suspensão condicional do processo.

2) INTIME-SE o réu no endereço declinado nos autos para 

comparecimento, devidamente acompanhado de advogado e CITE-SE para, 

caso não compareça à audiência e/ou não aceite a proposta de 

suspensão condicional do processo, deverá apresentar resposta escrita 

à acusação, no prazo de dez (10) dias, a contar da audiência ora 

designada, por intermédio de advogado ou Defensor Público, ocasião em 

que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente à sua 

defesa, apresentar documentos e especificar as provas que pretende 

produzir, inclusive, indicando e qualificando eventual rol de testemunhas.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação da 

solenidade. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011245-69.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI SALETE LORENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MOLINA PARADA OAB - MT0012593A (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, para 

que dentro do prazo legal compareça à Secretaria do Juizado Especial a 

fim de retirar a certidão de Existência de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMAYLDES DE SOUZA FILES (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 17/12/2018, às 16h30min, 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: 1001472-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE DA SILVA OLIVEIRA (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 17/12/2018, às 16h45min, 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: 1001412-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DOS SANTOS SILVA (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 18/12/2018, às 13h00min, 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: 1000974-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA COLLETES TRICCA VESPUCIO (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 18/12/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIONE DE OLIVEIRA (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 14/12/2018, às 13h00min, 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: 1000302-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES TEIXEIRA BATISTA (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 14/12/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000375-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY KARINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (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 14/12/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAN GOMES RIGOL (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 14/12/2018, às 13h45min, 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: 1001364-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001434-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT22510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/12/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/12/2018, às 08h30min, 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: 1001281-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de sua advogada, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

Dezembro de 2018 ás 08:45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA SUPERIOR DE AVIACAO - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL EIRELI 

- EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, para, comparecer a audiência de 

conciliação redesignada para o dia 13 de Dezembro de 2018 ás 10:00min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002152-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em juízo de retratação, analisando a decisão agravada, verifico 

que deve a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Em 

resposta ao ofício oriundo da Turma Recursal, oficie-se, com urgência, à 

E. Turma Recursal, encaminhando as informações que seguem. No mais, 

cumpra-se na íntegra a decisão do ID 15637542. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra, 09 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LUIZ FRANCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 19 de 

Dezembro de 2018 ás 13:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LUIZ FRANCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerida, para, comparecer a audiência 

de conciliação designada para o dia 19 de Dezembro de 2018 ás 13:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS PESTANA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, para, comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de Dezembro de 2018 ás 13:45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

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: 1002057-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN MADALOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO GERADOR S.A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZELINA BESERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15902126. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço dos reclamados via sistema BACENJUD e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se da presente ação, designando-se nova data 

para audiência de conciliação. INDEFIRO o pedido de citação por edital, 

uma vez que incabível quando se tratar de processo de conhecimento, em 

razão da expressa proibição do art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. Caso a 

diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-62.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante de deliberar sobre o pedido do ID 16166037, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, retificar o cálculo do ID 16166039, 

uma vez que 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. Deverá, de igual forma, excluir a 

multa de 2%, uma vez que também não houve determinação no julgado. 

Havendo manifestação, conclusos para deliberações. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, ao arquivo com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, para, comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de Dezembro de 2018 ás 14:00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerida, para, comparecer á audiência 

de conciliação designada para o dia 19 de Dezembro de 2018 ás 

14:00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Certifique o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto ao bloqueio realizado no ID 15843924. Decorrido o prazo sem 

manifestação e, SOMENTE NESTA HÍPOTESE, DEFIRO o levantamento do 

valor bloqueado em favor do exequente. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO VERONESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Embora a empresa Marfrig não tenha prestado as informações de 

quais os valores foram descontados da folha de pagamento do executado 

e depositados nos autos, pela informação da certidão do ID 16012203 é 

possível verificar que ocorreram descontos/depósitos no equivalente ao 

dobro do valor determinado por este Juízo, havendo claro excesso de 

execução. Assim, considerando que a exequente manifestou 

favoravelmente ao pedido do ID 15570170, conforme petição do ID 

15964894, DEFIRO o pedido para que seja procedido o levantamento do 

valor de R$ 5.554,21 – devidamente atualizado, em favor da exequente, 

devendo o saldo remanescente ser levantado em favor da executada. 

Deverá a Sra. Gestora certificar-se se os postulantes possuem poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011099-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 287792 Nr: 15428-44.2018.811.0055

 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: PRISCILA BASTOS MATTOS BIASUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu procurador, para que proceda 

a digitalização dos autos, conforme despacho de fls. 244.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 269793 Nr: 802-20.2018.811.0055

 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): REGINALDO PEREIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Intimo a advogada do autor do fato, para comparecer na audiência de 

Instrução e Julgamento, redesignada para o dia 04 de dezembro de 2018, 

às 15h50.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), bem como que o reclamado se abstenha de 

efetuar novas incrições, com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 
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referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 9 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERLAN CARLOS DAMACENA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

22ª CIRETRAN DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a emenda à inicial e, consequentemente, determino a 

retificação do polo passivo da demanda, para que passe a constar o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, excluindo-se a 

22ª Ciretran. Assim, determino o prosseguimento do feito, com a citação 

do DETRAN para apresentação de defesa. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada DETRAN (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 09 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 65/2018-DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que o servidor Guilherme Pereira Dias , mat. 32556 , 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestor Judiciária 

da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 10 dias 

de férias referente ao exercício 2017 , no período de 5/11 a 14/11/2018

 RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora J uliana Borges, Auxiliar Judiciária mat. 

1246, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara 

da Comarca de Lucas do Rio Verde, no período de 5/11 a 14/11/2018.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 5 de novembro de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001961-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CHAGAS MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS (RÉU)

JOELSON DOS SANTOS (RÉU)

JOEL DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1001961-11.2018.8.11.0045 Valor da causa: $20,700.00 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE CHAGAS MACEDO POLO 

PASSIVO: Nome: ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS e outros 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca dos IDs 16439402 e 16439408 

(inconsistência nos dados bancários fornecidos para crédito - alvará 

447078-8/2018). Sonia Maziero Aux. Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004611-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004611-31.2018.8.11.0045 Vistos etc. I. Expeça-se o 

necessário ao cumprimento da busca e apreensão. II. Efetivada a 

apreensão e o depósito, proceda-se à imediata comunicação do juízo da 

Comarca de Diamatino/MT, na qual tramita o processo de origem, 

encaminhando cópia do presente feito, nos termos dos itens 3.1.25 e 
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3.1.25.1 do provimento 31/2015. III. Cumpridas as diligências legais, 

arquive-se com as baixas de estilo. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021861-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON CHORE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001453-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004700-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. T. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004700-54.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

LUCIANA IZABEL DO CARMO EXECUTADO: LAUDINEI JESUINO TINTINO 

Vistos. 1. Trata-se de execução de alimentos fundado em título judicial 

consistente em acordo homologado através de sentença transitada em 

julgado nos autos nº 415-74.2014.811.0045 Código 93196 que tramitaram 

na Sexta Vara desta Comarca. 2. O presente feito deve ser redirecionado 

à Sexta Vara desta Comarca, em atenção ao disposto no art. 516, II, do 

CPC: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o 

juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;” 3. Isso posto, 

nos termos do artigo 516, II do CPC, DECLARO a incompetência deste juízo 

para o processo e julgamento do presente feito e, por corolário, determino 

sua remessa à Sexta Vara Judicial desta Comarca, com as baixas e 

anotações de estilo. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. LUCAS 

DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001187-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001187-15.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: BOM 

CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos. 1. Forte no artigo 313, V, a do 

CPC, suspendo presente feito até o deslinde dos autos n. 

1001136-04.2017.8.11.0045, não podendo tal lapso exceder seis (6) 

meses. 2. Após, concluso para deliberação. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCHLICKMANN BOING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Dr. Guido Vaca Cespedes agendou pericia do processo 

1000581-84.2017.8.11.0045 para dia 20 /02/2019 a partir das 8:30h por 

ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001788-55.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 

EXECUTADO: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME Vistos. 1. A 

despeito da manifestação do curador especial, tem-se que a mera 

apresentação de negativa geral não tem o condão de afastar a pretensão 

executória, nem mesmo no aspecto procedimental, uma vez que, não 

bastasse a exigência para tanto do instrumento adequado, a verdade é 

que fora perfectibilizada a citação ficta, após esgotamento de todas as 

tentativas de citação pessoal. 2. Assim, manifeste-se a parte exequente 

acerca da petição de id. 11048009 e documentos, no prazo de 10 dias, 

requerendo, inclusive, quanto ao prosseguimento do feito. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 22/05/2018 Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003407-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003407-49.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Maria das 

Graças Oliveira, qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando a concessão de aposentadoria por idade mista, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Informa que possui 

mais de 60 (sessenta anos) anos e que durante parte de sua vida 

exerceu atividade rurícolas em regime de economia familiar até que 

passou a exercer trabalho urbano, adquirindo vínculo empregatício. 

Instruiu a exordial com documentos. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 15691286), aduzindo que a autora não faz jus a 

aposentadoria por idade híbrida, pois tal benefício é destinado aos 

trabalhadores rurais, sendo que a requerente na data de seu requerimento 
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administrativo, bem como na data em que completou o requisito etário, não 

era mais trabalhadora rural. Postula, assim, a improcedência do pedido, 

nos termos da lei. A parte autora apresentou impugnação (Id. 16072049) 

rechaçando os argumentos expendidos na peça contestaria, e pugnando 

pela procedência dos pedidos contidos na exordial. Durante a presente 

audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas por ela arroladas. 

Em debates, a parte autora pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria 

por idade à autora, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a 

ausência ao presente ato. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

A concessão da aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, 

prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco 

(55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do 

exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. 

De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como 

o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é de 

60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, 

o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Os documentos 

juntados com a inicial são os seguintes: 1) Carteira do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais data de 1978 em nome do pai da requerente (Id. 

14672620 p. 18); 2) Certidão de Óbito do pai da requerente datada de 

1997 comprovando que ele era lavrador (Id. 14672620 p. 19); 3) Certidão 

de Casamento da requerente datada de 1972 comprovando que o esposo 

da requerente era lavrador (Id. 14672620 p. 20); 4) Certidão de 

Nascimento do filho da requerente datada de 1982, estando o esposo da 

requerente qualificado como lavrador (Id. 14672644 p. 1); 5) Certidão de 

Nascimento da filha da requerente datada de 1975, estando o esposo da 

requerente qualificado como lavrador (Id. 14672644 p. 2); 6) Certidão de 

Nascimento do filho da requerente datada de 1985, estando o esposo da 

requerente qualificado como lavrador (Id. 14672644 p. 3); 7) Comprovante 

de Entrega de Declaração para cadastro de imóvel rural em nome do filho 

da requerente, datada de 1999 (Id. 14672644 p. 4); 8) Declaração para 

Cadastro de Imóvel Rural datada de 1999 em nome do filho da requerente 

(Id. 14672644 p. 5/8); 9) Carteira do Sindicato de Trabalhadores Rurais 

datada de 2002, em nome do filho da requerente (Id. 14672644 p. 9); 10) 

Contrato Particular de Arrendamento de Propriedade Rural datada de 

22/03/2003 em nome da requerente (Id. 14672644 p. 10/13); Os 

documentos e depoimentos indicam a prática de atos de agricultura em 

economia familiar. Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova 

material. O fato de o requerente não ter trazido para os autos os demais 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até 

mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. A prova 

testemunhal produzida em audiência indica que a requerente exerceu 

trabalho rural pelo menos do período de 1975 a 2003. A testemunha Inês 

informou que conhece a autora há mais de 40 anos e que a requerente 

residia em Santa Luzia, no povoado de Alto Alegre, onde trabalhava na 

roça com seus pais e seu esposo, onde plantavam arroz, feijão, milho, etc, 

e também criavam animais. Quem quando veio para o Mato Grosso a 

requerente continuava residindo na área rural. Que a requerente veio para 

o Mato Grosso em 2003, e foi morar em Peixoto de Azevedo-MT, também 

na área rural. A testemunha Rosangela informa que conhece a requerente 

desde 1975, sendo que a mesma residia em área rural com seus pais e 

seu esposo. Que a testemunha veio morar para o Mato Grosso em 1997 e 

que a requerente continuava residindo na área rural. Afirmou que a 

requerente veio morar para o Mato Grosso em 2003, onde também foi 

morar na área rural.Que a requerente passou a morar em Lucas do Rio 

Verde-MT em 2008. Não obstante a aludida documentação indicar a 

ligação da requerente com o meio rural, as informações contidas no CNIS 

e os próprios documentos apresentados com a inicial comprovam que a 

parte autora possui vínculo de trabalhadora urbano. Está, pois, 

configurado nos autos que a parte autora exerceu atividade urbana por 

certo período, razão pela qual resta descaracterizado o regime de 

economia familiar durante os referidos anos, afastando, em princípio, a 

possibilidade de concessão da aposentadoria rural por idade, com 

fundamento no art. §1º do art. 48 c/c 142 da Lei 8.213/91. No entanto, não 

se pode olvidar que o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 

11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou mista). Nesse caso, os 

trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano para 

cumprimento da carência; hipótese em que a idade mínima a ser 

considerada será de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher; é 

dizer, equipara-se o rurícola ao trabalhador urbano, no requisito etário. 

Neste ínterim, a autora preenche referido requisito, pois possui idade 

superior a 60 (sessenta) anos. (ID 14672620 p. 12). Assim dispõe o §3º 

do art. 48 da Lei 8.213/91: §3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). Assim, 

com relação ao tempo urbano, ficou demonstrado através do CNIS juntado 

no documento Id. 14672620 p. 14, um período superior a 01 ano e 05 

meses. Dessa forma, somadas às demais provas que indicam a existência 

de trabalho rural em tempo superior a 180 (cento e oitenta) 

meses/contribuições, chega-se à conclusão de comprovação do período 

de carência por ocasião do requerimento administrativo, suficientes à 

concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991. A propósito, pela pertinência e como forma de corroborar a 

linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do teor de recentes julgados 

correlatos ao tema: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. DIREITO AO BENEFÍCIO MEDIANTE 

SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

VERTIDO SOB OUTRAS CATEGORIAS DE SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 48, § 3º DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese 

dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o acolhimento da 

pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, 

mormente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão 

do benefício pleiteado. 2. Outrossim, percebe-se que o entendimento do 

Sodalício a quo está em consonância com a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça de que é possível a concessão de aposentadoria por 

idade para qualquer espécie de segurado mediante a contagem de 

períodos de atividade, como segurado urbano ou rural, com ou sem a 

realização de contribuições facultativas de segurado especial, não 

constituindo óbice à concessão do benefício o fato de que a última 

atividade exercida pelo segurado, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento da idade mínima, não tenha 

sido de natureza agrícola. 3. Recurso Especial não conhecido.(STJ, REsp 

1695751, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 

03.10.2017). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991, COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Em 

conformidade com os precedentes desta Corte, "seja qual for a 

predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho 

exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 

administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades 

citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a 

carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 

1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 

06/04/2015.). 2. A instância de origem reconheceu o cumprimento dos 

requisitos exigidos para concessão da aposentadoria híbrida. Promover a 

modificação do entendimento proclamado ensejará o reexame do acervo 

fático-probatório, óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ AgRg no REsp 1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO 

CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO 

OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º DA LEI 8.213/1991, COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 11.718/2008 introduziu 

no sistema previdenciário brasileiro uma nova modalidade de 

aposentadoria por idade denominada aposentadoria por idade híbrida. 2. 

Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período urbano ao período 

rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter 
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o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado rural à regra 

básica para aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade 

rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 

8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 1367479/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, 

DJe 10/09/2014) A parte autora completou, pois, o requisito etário para 

concessão do beneficio nos moldes do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, 

mantendo-se, por óbvio, a sua condição de segurado especial, e não a de 

segurado obrigatório do Regime Previdenciário. Nota-se, portanto, que 

somado o tempo de contribuição como trabalhador urbano com o tempo de 

labor rural, excluída a redução da idade, o autor completou os requisitos 

para o benefício de aposentadoria rural mista ou híbrida. Por outro lado, no 

que atine ao valor do salário de benefício, o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91, 

estabelece que, no caso de aposentadoria rural mista, “o cálculo da renda 

mensal do beneficio será apurado de acordo com o disposto no inciso II, 

do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário de 

contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de 

salário de contribuição da Previdência Social”. Por sua vez, o citado artigo 

29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício consiste “na média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 

a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média esta que será 

utilizada para fins de apuração do valor devido. No que tange à data em 

que a aposentadoria por idade é devida ao requerente, entendo que, no 

caso, deve-se considerar a data em que houve o pedido administrativo 

(04/04/2018 – Id. 14672644, p. 14/15), visto que naquela data a autora já 

havia completado o critério etário (completou 60 anos em 04/02/2014). 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. 

FUNGIBILIDADE. TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 

8.213/91. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. 

PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA 

MULHER E 65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO 

IMPLEMENTADO NO CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio 

será a partir de data em que a autora completou o requisito etário indicado 

no item 8 supra, uma vez que, no momento do ajuizamento da ação e da 

citação, os requisitos para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da 

Lei 8.213/91) ainda não estavam presentes, afastando-se, por 

conseguinte, a data do requerimento e a data da citação como parâmetro 

para fixação da DIB. (...) (TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.448 de 03/02/2015) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo 

totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o 

requerido no pagamento ao autor do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 143 e 48, § 3º, 

da Lei 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética simples dos 

maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de 

todo o período contributivo (§4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde que não 

inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, devido desde o 

requerimento administrativo, ou seja, em 04/04/2018 – Id. 14672644 p. 

14/15. Por estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, 

conforme demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de 

verba de caráter alimentício, urgente por natureza, além da idade já 

avançada e reduzida capacidade de trabalho da beneficiária, concedo 

ainda tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar a 

implantação do benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo 

máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$. 100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte 

autora. 3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança[1]. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por cento 

(10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº. 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar 

de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) salários 

mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao 

arquivo. 3.7. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome 

do(a) segurado(a): Maria das Graças Oliveira; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural híbrida/mista; c) renda mensal atual: A 

calcular de acordo com o inciso II do caput do art. 29 da Lei 8.213/91, 

desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo. d) data de início do 

benefício – DIB: 04/04/2018 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) período a ser considerado como 

atividade rural: superior a 28 anos; h) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003377-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITORINO AMARO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003377-14.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE VITORINO AMARO ANTUNES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. JOSÉ VITORINO AMARO 

ANTUNES, qualificado nos autos, propôs AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado, 

sustentando ter requerido ao réu sua aposentadoria por tempo de 

contribuição, mas o pedido foi negado porque não foi reconhecido, como 

tempo de serviço, os períodos de exercício de atividade rural e urbana. 

Acrescentou estar equivocada a decisão administrativa, salientando que o 

tempo de trabalho rural e urbano, discriminado na inicial, enseja a 

aposentadoria por tempo de contribuição. Postulou a procedência, com o 

reconhecimento do período de trabalho rural, bem como a condenação do 

réu a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, desde o 

requerimento administrativo, e a pagar as parcelas atrasadas. Pediu a 

concessão da justiça gratuita. Juntou documentos. Citado, o instituto réu 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta. Durante a 

presente audiência de instrução foram ouvidos o autor e duas 

testemunhas por ele arroladas. Em debates, a parte autora pleiteou pelo 

reconhecimento da aposentadoria por tempo de contribuição, tendo a 

autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato. 2. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A concessão da aposentadoria 

por tempo de contribuição está prevista no artigo 52 e seguintes do Plano 

de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), tendo como condição o 

tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos para o homem e 30 

(trinta) anos para mulher, para recebimento de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício (art. 53, I e II da Lei 8.213/91). A questão em debate 
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consiste basicamente na possibilidade de se reconhecer o período de 

trabalho rural, especificado na inicial, para propiciar a concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição ao autor. 2.1. Do tempo de 

serviço urbano: Em relação ao período de contribuição do requerente de 

atividade urbana, o próprio instituto requerido reconheceu o tempo de 24 

anos, 03 meses e 03 dias, consoante o disposto no indeferimento 

administrativo juntado sob o código Id. 14647288 p. 10/11, não havendo 

divergências a serem sanadas a respeito de seu reconhecimento. 

Portanto, os períodos de exercício de atividade urbana pela autora somam 

24 anos, 03 meses e 03 dias de tempo de contribuição, que deve ser 

computado para a concessão do benefício. 2.2. Do tempo de serviço rural: 

Afirmou o autor que desenvolveu trabalho agrícola desde os 12 (doze) 

anos de idade, de modo que seria enquadrado(a) como segurado(a) 

especial da Previdência Social, conforme a disposição contida no art. 11, 

VII, da Lei 8.213/91: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo.” Pois bem, a comprovação da atividade 

rural, segundo o art. 106 da Lei nº 8.213/91, para períodos anteriores a 

16.04.1994 (caso dos autos), pode ser efetuada através de: “I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas 

do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que 

trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas 

pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra.” Em não havendo qualquer dos documentos, poderá o 

desempenho de atividade rural ser comprovado "mediante justificação 

administrativa ou judicial", que somente "produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

(...)" (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). Na hipótese, para provar o trabalho 

rural, o autor juntou os seguintes documentos: a) Informação de Benefício 

do instituto requerido em nome da mãe do requerente confirmando que foi 

concedida à ela os benefícios de aposentadoria por idade rural e pensão 

por morte (Id. 14647254 p. 6); b) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santa Izabel do Oeste em nome do pai do requerente, datada de 

1968 (Id. 14647254 p. 7); c) Declaração de Rendimentos em nome do pai 

do requerente, datada de 1972, indicando que a família morava em 

endereço rural (Id. 14647254 p. 8/10); d) recibos de pagamento da 

mensalidade do sindicato dos trabalhadores rurais de Santa Izabel do 

Oeste, em nome do pai do requerente, datados de 1976 a 1983 (Id. 

14647288 p. 1/5); e) certidão de casamento do requerente datada de 

1983, estando o mesmo qualificado como agricultor (Id. 14647288 p. 6); f) 

Certidão de Nascimento do filho de requerente, datada de 1983, estando o 

mesmo qualificado como agricultor (Id. 14647288 p. 7); g) Carteira de 

Associado à Cooperativa Agropecuária em nome do requerente, datada 

de 1984 (Id. 14647288 p. 8); certidão de nascimento da filha do requerente 

datada de 1987 (Id. 14647288 p. 9). O trabalho rural desenvolvido pelo 

autor desde tenra idade até 1989, quando migrou para o meio urbano 

restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas. A testemunha 

Luiz informou que conhece o autor desde que o mesmo tinha uns 10 ou 12 

anos. Que o autor morava na “Água Boa Vista” que é distrito de 

Ampere-PR, numa área rural pequena, com seu pai e demais familiares 

onde trabalhavam na roça. Que o autor casou e teve filhos, 

permanecendo no mesmo local e sempre trabalhando na roça. Afirmou 

que o autor permaneceu morando nessa localidade até 1988 a 1989. 

Ainda a testemunha informa que conhece o autor desde que o mesmo 

tinha 08 anos de idade e que o autor morava no distrito de“Santa Isabel”no 

município de Realeza-PR com seu genitor e trabalhava na lavoura. Que o 

autor permaneceu no local até completar seus vinte e poucos anos. O 

requerente esclareceu que morava em Água Boa Vista desde os 08 anos 

de idade, e que referida linha pertencia a Ampere-PR, sendo tal município 

vizinho do município de Realeza-PR. Nesta localidade casou e permaneceu 

até 1989, quando passou a trabalhar no meio urbano. Portanto, quanto ao 

período laborado na agricultura, não há dúvida alguma, restou 

perfeitamente comprovado nos autos. Há documentos mais do que 

suficientes, corroborados pelas testemunhas, dando conta que a autora 

trabalhou na agricultora durante o período questionado. Os documentos e 

depoimentos, além de demonstrarem a qualificação profissional do autor 

como agricultor, delimitam o lapso temporal e caracterizam a natureza da 

atividade exercida. Importa ressaltar a possibilidade de computar o 

trabalho rural mesmo antes dos 14 anos de idade (na hipótese a autora 

pretende a partir dos 12 anos), em razão de que a norma Constitucional 

que impedia o trabalho de menores de 14 anos (atualmente 16 anos) tem a 

finalidade de proteger o adolescente, não podendo ser interpretada em 

prejuízo deste. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal (TRF4ªR - 3ª Seção, EI 2001.04.01.025230-0/RS, 

Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 12/03/2003; STJ - AgRg no RESP 

419601/SC, 6ª T, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 18/04/2005; STF - AI 

529694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 15/02/2005). Assim, à luz da 

legislação previdenciária, a prova colhida nos autos é uníssona e 

conclusiva no sentido de que o demandante exerceu a atividade de 

trabalhadora rural, em regime de economia familiar, desde os 12 anos de 

idade (10/05/1975) até 1989, quando passou a exercer atividade urbana. 

Importante constar que o período de atividade rural a ser considerado é 

anterior ao advento da Lei nº8.212/1991. Por conseguinte, reconhecido o 

período de atividade acima mencionado, que importa em mais de 14 anos 

de atividade rural, necessário considerá-lo para a concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição. Desse modo, considerados os 

períodos de atividade rural e urbana acima mencionados, quando do 

pedido administrativo, em 26/06/2018 Id. 14647288 p. 10, o autor contava 

com mais de 38 anos de tempo de contribuição. Destarte, de tudo o que se 

extrair do presente feito, concluo que, no caso em julgamento, o conjunto 

probatório convence do adimplemento, pela requerente, dos requisitos 

exigidos à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição. No tocante à Renda Mensal Inicial da aposentadoria do autor, 

deve ser fixada no valor correspondente à legislação vigente na data de 

implementação dos requisitos legais. No ponto, ressalto que é direito 

subjetivo do segurado a opção pela forma de cálculo que lhe for mais 

vantajosa, devendo a autarquia previdenciária apurar e conceder a 

aposentadoria dentro da opção mais benéfica ao demandante. Sobre as 

parcelas vencidas, para fins de atualização monetária, remuneração do 

capital e compensação da mora, considerando o advento da Lei nº 

11.960/09, que modificou a redação do artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, 

haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento ao autor do benefício previdenciário de aposentadoria por 

tempo de contribuição, com efeitos a partir do requerimento administrativo 

(26/06/2018 Id. 14647288 p. 10), com Renda Mensal Inicial fixada no valor 

correspondente à legislação vigente na data de implementação dos 

requisitos legais, de modo que o valor mensal do benefício seja fixado no 

mais vantajoso ao autor. Por estarem presentes os requisitos da 

probabilidade do direito, conforme demonstrado, bem como o perigo de 

dano, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, concedo ainda tutela de urgência antecipada, para o fim de 

determinar a implantação do benefício na folha de pagamento da 

requerida, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de 
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multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

prol da parte autora. 3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma 

só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 

8.213/91, bem como legislação superveniente, incidindo tal correção 

desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das 

Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem 

como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo 

essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 

30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados 

à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança[1]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

José Vitorino Amaro Antunes; b) benefício concedido: aposentadoria por 

tempo de contribuição; c) data de início do benefício – DIB: 26/06/2018 

(data do requerimento administrativo – Id. 14647288 p. 10); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) período a ser considerado como 

atividade rural: superior a 14 anos; h) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152762 Nr: 1592-34.2018.811.0045

 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: GIP, LIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 Intimação acerca do item 5 de fls. 85:" intimem-se os requeridos para se 

manifestarem acerca dos novos documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22009 Nr: 3312-56.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT., ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOÃO ENDERLE, JUSTIMIANO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 Intimo a parte Autora para que no prazo de 05 (cinco)dias comprove a 

distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35975 Nr: 988-54.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DORLI GATTO, JULIETA TEREZINHA DALLE 

LASTE GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (AG. LUCAS DO RIO 

VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimo a parte Exequente para dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119966 Nr: 529-42.2016.811.0045

 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: GISLAIDE APARECIDA FERREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/GO 34847-A

 INTIMO as partes acerca da designação da perícia: Data de início do labor 

10 de dezembro de 2018, às 8:30, na Concessionária Ascia FIAT - Luas 

do Rio Verde-MT, situada na Av. da Produção, n. 2740-W, b. Parque das 

Emas, Lucas do Rio Verde-MT.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010388-19.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010388-19.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: LIDIO FREITAS DA ROSA 

EXECUTADO: OTAVIO DOS SANTOS SILVA Vistos. Não exitosa a 

tentativa de penhora de numerários e ante o largo tempo de tramitação 

processual, mesmo sem que o credor tenha demonstrado maiores 

esforços na tentativa de localização de bens do patrimônio executado, 

defiro o pedido formulado, determinando a realização de pesquisas de 

bens por meio do sistemas de consulta de dados denominados RENAJUD 

e INFOJUD. Realizada as pesquisas nos sistemas, junte-se aos autos e 

dê-se vistas ao exequente, salientando, desde logo, que sendo infrutífera 

a pesquisa, deverá indicar novos bens ou adotar outras providencias que 

entender cabíveis, pena de extinção do feito executório por desinteresse 

da parte. 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. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-29.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RENATO VASCONCELOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001048-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIO RENATO 

VASCONCELOS ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Afasto a preliminar de incompetência 

do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento do 

processo, vez que não há falar em causa de alta complexidade capaz de 

deslocar a competência. Não há necessidade de realização de prova 

pericial, pois o processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, por serem desnecessárias outras provas, além das 

documentais já encartadas. Por outro lado, ressalto que a realização da 

prova testemunhal não é útil para o deslinde da causa, de modo que 

pertinente o julgamento no estado em que se encontra. A pretensão 

indenizatória lastreia-se nos seguintes elementos: conduta, dano (moral ou 

material), nexo de causalidade e culpa, salvo se decorrente de 

responsabilidade objetiva, como é o caso dos autos. Com efeito, a 

responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, como 

prestadores de serviços, ou seja, na relação com seus clientes, em face 

do disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e no 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Em consequência, a reclamada 

que tinha o ônus de provar a existência de uma das excludentes de 

responsabilidade de sua conduta, sob pena do dever de indenizar. O 

reclamante alegou que em razão da oscilação na rede elétrica em sua 

residência, resoltou em danos no aparelho eletrônico: Rádio Ubiquiti Airgrid 

M5 HP 23 DBI 5 GHZ, antena de internet, tendo efetuado o pagamento de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o conserto do aparelho. 

O documento anexado no evento 12293910 demonstra a verossimilhança 

das alegações do reclamante constante no pedido inicial, tendo em vista 

que a causa dos danos apontados no orçamento confirma a tese arguida 

pelo reclamante de que os danos foram causados pela instabilidade de 

energia na rede elétrica, decorrente de descarga elétrica na rede. Quanto 

à qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, 

inegável a hipossuficiência do consumidor, que não detém conhecimento 

específico. Verifica-se, assim, a ocorrência de falha na prestação do 

serviço fornecido pela reclamada ao consumidor. Assim, restando 

demonstrada a falha na prestação de serviço e não tendo a reclamada 

produzido provas da inocorrência do evento danoso, impõe-se à 

concessionária do serviço público o pagamento da indenização, já que 

sua responsabilidade é objetiva; o que torna discipiendo perquirir-se a 

respeito de sua culpa na ocorrência do fato, aplicando-se, in casu, a 

teoria do risco. Comprovado o serviço defeituoso fornecido pela 

concessionária de energia elétrica, o que ocasionou danos no 

equipamento elétrico do consumidor em razão da oscilação e sobrecarga 

na energia fornecida, fica a reclamada obrigada a reparar os danos, em 

razão da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6°, da 

Constituição Federal, a qual não foi elidida por prova de culpa do 

consumidor ou de terceiro, bem como pela inocorrência do fato. Presentes 

os elementos hábeis à verificação da responsabilidade da reclamada, 

cabe a ela indenizar o autor pelos danos materiais sofridos. A restituição 

por dano material tem como escopo a restauração do status quo anterior 

ao acontecimento dos fatos que geraram o dano, de tal modo que o uso e 

o gozo do objeto que enseja a pretensão sejam o mesmo pelo seu 

proprietário. O dano material, portanto, tem o intuito de deixar a coisa em 

estado, senão idêntico, muito próximo de como se encontrava 

anteriormente aos fatos geradores dos danos, independente dos 

dispêndios necessários. O reclamante juntou o orçamento referente ao 

serviço de conserto de seu aparelho no valor de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais), sendo valor razoável comparando com outras 

demandas do mesmo conteúdo fático, sendo apto, portanto, para legitimar 

a pretensão do autor no tocante a este ressarcimento. Quanto aos danos 

morais, por oportuno, cumpre esclarecer que apresentamos uma evolução 

do nosso pensamento, a respeito da teoria do desvio produtivo do 

consumidor, como ensejadora de indenização. Não há dúvida: o 

consumidor deve ser indenizado, quando perde tempo para resolver algum 

vício/defeito em produtos e serviços. É a teoria do desvio produtivo/útil ou 

indenização por dano temporal. Assim, acontece de os consumidores 

perderem parcela considerável de seu tempo, na tentativa de solucionar 

problemas de consumo. O tempo poderia ser empregado em atividades de 

lazer, aperfeiçoamento intelectual, convivência familiar ou de amigos, 

trabalho, religião, e etc. Em havendo, pois, desperdício de tempo útil ou 

produtivo, o consumidor pode ingressar com ação indenizatória. Para a 

corrente majoritária, o caso se emoldura nos danos morais. A corrente 

minoritária sustenta ser o caso de reparação autônoma. É que o direito do 

consumidor constitui direito fundamental (art. 5º, inciso XXXII, da CF) e, 

assim como tal, deve ser visto pelo Poder Judiciário. Não obstante, a tutela 

de direitos não pode abrir as portas para o abuso. Qualquer direito tem 

seus limites intrínsecos, fora dos quais não comporta proteção jurídica. No 

caso em análise, o consumidor comprovou que tentou obter uma solução 

administrativa para a questão, cujo pedido foi desacolhido pela requerida. 

Aliás, no PROCON também não teve seu problema resolvido e se obrigou a 

propor a presente ação. A indenização deve servir para compensar a 

vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, de tal sorte que condutas 

semelhantes não tornem a repetir-se. Por essa razão,e diante do potencial 

econômico da reclamada, é que fixo a indenização a título de danos morais 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

MARIO RENATO VASCONCELOS DE ARAÚJO em desfavor de ENRGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para: (I) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) a título de dano material, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e; (ii) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante, 

sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – (MT), 17 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROQUE CORTEZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002990-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA MELOS DOS SANTOS 39515583187 (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 22/01/2019, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBBY ALISSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO SIMÃO (REQUERIDO)

TRIUNFO CONSTRUCOES A SECO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003867-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA GOMES DUARTE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003867-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEMARA GOMES DUARTE 

DO CARMO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo comporta imediato julgamento no estado em 

que se encontra por se tratar de matéria exclusivamente de direito, 

dispensada a dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC). Afasto a 

preliminar de incompetência arguida pelo requerido, pois, considerando o 

valor atribuído à causa e a matéria em discussão, reputo competente o 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a questão, devendo, 

portanto, o processo tramitar seguindo o rito especial instituído pela Lei n. 

12.153/2009, cuja competência é absoluta na Comarca onde estiver 

instalado, e que, portanto, é o caso dos autos. No mérito, determina a lei 

processual brasileira que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos 

de seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373 do Código 

de Processo Civil. No caso dos autos, a parte autora alega desconhecer a 

origem da dívida objeto de protesto em seu nome. Informou, contudo, que 

trata-se de dívida oriunda de inquérito policial instaurado pela Polícia do 

Estado de Mato Grosso originado da apreensão de mercadorias sem notas 

fiscais, cuja apreensão deu origem ao inquérito policial n. 

279/2012/DLRV/MT. Argumentou, contudo, que não possui nenhuma 

relação com a apreensão de mercadorias em desacordo com a legislação, 

bem como não possui relação com o Sr. Ezequias que foi encontrado na 

posse das respectivas mercadorias apreendidas pela Polícia e que deu 

origem ao inquérito policial. O requerido, por sua vez, apresentou 

contestação, defendendo, em síntese, ausência de sua responsabilidade 

e que competia a parte autora o ônus da prova quanto ao seu direito. Os 

documentos que instruem a inicial comprovam que o débito é de origem do 

Inquérito Policial n. 279/2012, objeto da investigação do crime de 

descaminho, tipificado no artigo 334, § 1º, ‘c’ e ‘d’ e § 2º, do Código Penal 

Brasileiro, tendo como investigado Ezequias Alves Macedo do Carmo, 

vulgo “Polaco”. A contestação do requerido é genérica e não abordou os 

fatos narrados pela autora. Contudo, a norma processual vigente 

determina que o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constante da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, o chamado pela doutrina de “ônus da impugnação 

especificada”. O requerido apenas alegou de modo genérico que não 

possui responsabilidade quanto ao protesto realizado em nome da autora 

e que o ônus da prova competia a requerente. Não fosse isso o bastante, 

o requerido não trouxe prova alguma a respeito da regularidade do 

protesto registrado em nome da autora, circunstância que desencadeia na 

ocorrência de evidente dano moral. Esse comportamento por parte do 

requerido, por certo, enquadra-se dentro do conceito de ato ilícito, capaz 

de germinar o dever de indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pela 

vítima, ainda que estes sejam meramente morais, conforme é a hipótese 

dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que o protesto indevido gera dano moral “in re ipsa”, isto é, presumível 

pelo próprio ilícito, sendo desnecessária a produção de provas quanto a 

repercussão negativa do fato na vida pessoal do autor (REsp n. 

705.633/RJ). A hipótese aqui é distinta em relação ao dano patrimonial, 

cuja concessão não pode ser alcançada sem prova efetiva dos gastos 

efetuados pelo lesado. O dano moral, amiúde, não deixa vestígios. 

Trata-se de abalo psicológico, instabilidade emocional, perturbação e 

desassossego, sentimentos que, no mais das vezes, não deixam rastros 

evidentes. O pagamento de certa cifra em dinheiro serve como uma forma 

de compensar pelo abatimento sentimental vivido, que não raro não pode 

ser estimado com precisão. Para a fixação do valor da indenização devem 

ser considerados fatores como a intensidade do dano sofrido pela parte, 

sua condição financeira e a do réu, o propósito didático da penalidade, a 

natureza do fato causador do dano, situações que aprecio para fixar a 

indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que reputo suficiente 

para não causar enriquecimento indevido da parte, e suficiente para 

produzir ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado. Com efeito, em relação à aplicação da Lei n. 11.960/09 

para fins de correção monetária e juros, diante da publicação do acórdão 

proferido na ADI 4425, (STF, Relator (a): Min. AYRES BRITO, Relator (a) p/ 

Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe 19/12/2013) e que no caso não se trata de 

análise de dívida cujo precatório já foi expedido, bem como considerando o 

entendimento mais recente que tem prevalecido no Superior Tribunal de 

Justiça de aplicação imediata do julgamento do STF que declarou a 

inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97 e sim o IPCA-E, 

aplicando-se juros de mora, considerando que não se trata de relação 

tributária e o decidido na ADI acima mencionada, equivalentes aos índices 

oficiais de juros de aplicáveis à caderneta de poupança (EDcl nos EDcl 

nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 872.629/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, QUINTA TURMA do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013 

e AgRg no Ag 1413353/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA do STJ, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). Quanto aos juros 

moratórios obedecerão à Lei 11.960/09, tanto correspondendo aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, visto que a dívida não ostenta 

natureza tributária. (Neste sentido: AgRg no AREsp 601.045/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2015, DJe 05/08/2015). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

JOSEMARA GOMES DUARTE DO CARMO em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, para: (i) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida nos 

autos (Id. 15424654) e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por dano moral à parte 

autora. Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data do arbitramento e; (ii) juros moratórios 

incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, 

devem ser observados os índices à caderneta de poupança, conforme 

dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/09, desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil. Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da ação 

tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 

12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei n. 9.099/95, 

inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 31 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-92.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA FRANCISCA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GONCALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

juntada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-44.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORION MONITORAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010634-44.2013.8.11.0045. REQUERENTE: ORION MONITORAMENTO 

LTDA - ME REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Relatório dispensado, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por ORION MONITORAMENTO LTDA - ME em 

desfavor 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 de 2016, 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, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento 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. Por fim, tendo em vista que a penhora 

realizada nos autos foi anterior à decisão proferida nos autos de 

recuperação judicial pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, 

tratando-se de crédito concursal, e não havendo concordância do 

devedor para a liberação, determino o desbloqueio devendo ser restituído 

à executada o valor da quantia bloqueada. Havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as 

anotações e expedido o alvará e de tudo certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de setembro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011957-16.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA KIRSCHKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERIDO)

 

juntada

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003251-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUI WILKE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LEITE BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003251-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RUI WILKE SANTOS 

REQUERIDO: REGINALDO LEITE BORGES Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre RUI WILKE SANTOS e REGINALDO LEITE BORGES, nos 
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termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata de 

audiência, conforme evento 15356305. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 18 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-65.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

ROSIANA APARECIDA DAS NEVES VALENTIM OAB - SP223195 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010167-65.2013.8.11.0045. REQUERENTE: LEILA CRISTINA DE LIMA 

GOMES REQUERIDO: ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 

MEDICOS LTDA Vistos. Intime-se a parte Autora pra se manifestar acerca 

da petição de id. 10589463, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010497-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que a parte executada possui advogado constituído nos autos, INTIMO a 

parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado pela 

parte exequente, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). 

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004537-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MOURA MAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)

ASSAAD ASSAAD NAIM (RÉU)

TAYLOR DA SILVA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004537-45.2016.8.11.0045 AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, POR 

LESÃO TRAUMÁTICA MEDULAR IATROGÊNICA DECORRENTE DE 

BLOQUEIO ANESTÉSICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE 

EVIDÊNCIA. REQUERENTE: MAIARA MOURA MAYER REQUERIDOS: 

TAYLOR DA SILVA COSTA, ASSAAD ASSAAD NAIM, e HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA. VISTOS. Cuidam os presentes 

autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E 

ESTÉTICOS, POR LESÃO TRAUMÁTICA MEDULAR IATROGÊNICA 

DECORRENTE DE BLOQUEIO ANESTÉSICO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas. Verifica-se dos autos, que a parte autora manifestou-se no 

evento de ID n° 14369625 e 14170049, expondo sua declarada indignação 

na condução do presente feito por esse Juízo, asseverando que foram 

proferidas decisões tendenciosas em favor dos requeridos, desde a 

origem da demanda, mostrando-se totalmente insatisfeita, pelo que se 

percebe, com toda a equipe judicial, ou seja, Gestão, Assessoria, Oficiais 

de Justiça, Juízo Deprecado e demais participantes da máquina judiciária, 

quando do cumprimento das ordens emitidas. Apresentou documento nos 

eventos de ID n° 14170214, 14170247, 14170374 e 14369706. 

Primeiramente, tendo em vista a manifestação da parte autora (ID n° 

14369625 e 14170049), passo à descrição cronológica do trâmite 

processual, bem como das decisões proferidas na presente demanda. A 

inicial fora recebida no evento de ID n° 4504959, deferida a tutela 

antecipada vindicada, determinando-se que os requeridos paguem as 

despesas do tratamento de fisioterapia da requerente, devendo ser 

depositado em conta judicial 12 (doze) mensalidades no valor de R$ 

100,00 (cem reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), tendo em vista a comprovação 

dos gastos com tratamento de fisioterapia no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) mensais à época, conforme documentos apresentados pela 

requerente no evento de ID n° 4367215. A autora pugnou (ID n° 4660078; 

4660090; 4660118; 4660136; 4660165; 4660184; 4660196 e 4660220) por 

reconsideração da decisão de ID n° 4504959, juntando petição de Agravo 

de Instrumento (ID n° 4907986) endereçado ao e. Tribunal de Justiça, sem 

apresentação de protocolo no Juízo “ad quem”, argumentando que os 

documentos apresentados foram por amostragem, contudo, não 

retratavam a real necessidade da autora. Assim, na decisão de ID nº 

5506971, em que pese a apresentação de documentos que não 

retratavam a verdade real da situação da requerente, conforme por ela 

mesma admitido, fato que não há como este r. Juízo adivinhar, ate porque 

o juiz concede liminar por meio de provas que as partes juntam aos autos, 

e não por mera indução ou adivinhação, a liminar fora retificada, para 

determinar, que os requeridos efetuassem os pagamentos do tratamento 

de fisioterapia da requerente, por meio de depósito judicial semestral no 

valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária. Ainda, em atenção ao trâmite do feito, 

verificou-se que apesar do deferimento da liminar vindicada e audiência 

designada, não fora dado cumprimento na referida decisão, restando 

assim infrutífera a audiência de conciliação, com a consequente 

redesignação do ato conciliatório e, determinada novamente a citação dos 

requeridos, ato esse, que independe da vontade do Juízo, por se tratar de 

rotina da escrivania, eis que a função dessa Magistrada consubstancia-se 

na emissão de ordens, e não o seu cumprimento prático, o que justifica a 

existência dos auxiliares da justiça. Devidamente citado (ID n° 7928140), o 

requerido Assaad Assaad Naim, manifestou-se (ID n° 7268759), 

comprovando inicialmente (ID n° 7268773), o cumprimento da liminar 

concedida. Em razão da ausência de citação dos demais réus, fato não 

provocada por esta Magistrada, até porque o cumprimento do ato citatório 

cabe ao correio ou ao oficial de justiça, a audiência de conciliação restou 

infrutífera, conforme Termo de Sessão de Mediação e/ou Conciliação de ID 

n° 7286078. A autora peticionou (ID n° 7315635), requerendo providências 

quanto ao cumprimento da liminar referente ao depósito de valores pra 

custeio das sessões de fisioterapia da autora, e ainda, diligências quanto 
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à citação do primeiro requerido. E ainda, (ID n 7822301) por liberação de 

alvará do valor depositado pelo segundo requerido (ID n° 7268773). A 

citação do primeiro e terceiro requerido restaram infrutíferas, conforme 

documentos de ID n° 7927918 e 7927942. Em seguida, para viabilizar o 

pedido de liberação de valores à parte requerente, fora expedido ofício ao 

gestor da conta única (ID n° 7929741), solicitando a vinculação de valores 

depositados em juízo ao presente feito, o que demonstra que os 

comandos judiciais dependem de várias diligências para que se tornem em 

efetiva prestação da tutela jurisdicional à parte requerente. O segundo 

requerido apresentou contestação no evento de ID n° 8037406. A 

requerente pugnou por expedição de alvará, informando dados bancários, 

segundo o documento de ID n° 8114346, requerendo a citação do primeiro 

e terceiro requerido, aduzindo ter sido indicado o endereço correto dos 

referidos réus. A decisão de ID n° 8102227, deferiu o pedido de liberação 

de valores, e ainda, ordenou a renovação da citação dos requeridos 

Hospital e Maternidade Dois Pinheiros Ltda. - EPP e Taylor da Silva Costa, a 

fim de que apresentem contestação no prazo legal, por meio de AR, mas 

caso, tal providencia se restasse infrutífera, ordenou-se a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Sinop/MT. O alvará judicial fora 

expedido no evento de ID n° 8684898, renovada a citação do terceiro 

requerido (doc. ID n° 8698595), que comprovou (ID n° 9084074 e 9084081) 

o cumprimento da liminar concedida, bem como apresentou contestação 

(ID n° 9090912). A carta de citação encaminhada ao primeiro requerido 

fora devolvida (ID n° 9700279), tendo sido impulsionado os autos para 

manifestação da requerente, acerca da devolução do AR (Aviso de 

Recebimento), no prazo legal (ID n° 9700517). A autora manifestou-se no 

evento de ID n° 9770872, reconhecendo a dificuldade de citação do 

primeiro requerido, requerendo a sua citação no local de trabalho, com 

indicação do endereço da Clínica CIMED (Sinop/MT), requerendo que em 

caso de restar infrutífera, pelo deferimento da citação por meio de edital. 

Expôs, brilhantemente, a necessidade de citação dos requeridos para o 

efetivo trâmite processual, para que o custeio das sessões de fisioterapia 

sejam viabilizadas, destacando o não cumprimento da liminar pelo terceiro 

requerido, embora devidamente citado. Ressaltando também, a lentidão 

das autorizações advindas do Desembargador Presidente do nosso 

Tribunal de Justiça, causando, em suas palavras, “lesão ao direito da 

requerente”. Ao fim, requereu demais diligências ao Juízo, em relação à 

citação do primeiro requerido, continuidade do pagamento das sessões de 

fisioterapia com efetivo depósito de valores por todos os requeridos, 

embora reconhecida a necessidade de citação para que tal pretensão 

fosse efetivada. A autora requereu pela expedição de alvará, do depósito 

efetuado pelo terceiro requerido conforme ID n° 9874759, que foi 

prontamente atendido pela decisão constante do ID n° 10396599, 

deferindo todos os pedidos formulados pela requerente, bem como 

determinando a intimação da autora, para impugnar as contestações 

apresentadas nos ID’s n°8037597 e 9090912 e documentos a elas 

acostados, no prazo legal. O alvará fora expedido pela escrivania no 

evento de ID n° 10453083. A autora manifestou-se (ID n° 10466076), 

reiterando o pedido de citação por meio de edital do primeiro requerido, 

aduzindo que tal medida já havia sido requerida, em manifestação anterior, 

o que causa estranheza, pois o pedido de citação por edital formulado na 

petição de ID n° 9770872, foi um pedido subsidiário à tentativa de citação 

pessoal, no local de trabalho do anestesista requerido, pedido esse, já 

deferido por essa Magistrada em decisão anterior, conforme ID n° 

10396599. Requereu ainda, que fosse ordenado a aquisição de órtese 

para prosseguimento do tratamento fisioterápico, a expensas dos 

requeridos, apresentando indicação do profissional quanto à utilização da 

prótese e orçamento, anexos à petição. Apresentou impugnação à 

contestação do segundo e terceiro requeridos, nos eventos de ID n° 

10745282 e 10745366. A decisão de ID n° 11217084, determinou a 

manifestação dos requeridos quanto à aquisição da órtese, renovou a 

determinação de expedição de ofícios, nos termos da decisão de ID n° 

10396599. Ainda, ordenou a intimação dos requeridos para o pagamento 

das sessões de fisioterapia, com fixação de multa em caso de 

descumprimento da referida decisão. O segundo e terceiro requeridos 

manifestaram-se (ID n° 11444421), requerendo a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Sinop/MT, para citação do primeiro 

requerido, indeferimento do fornecimento da órtese especificada pela 

autora, face a não comprovação de sua necessidade, e ainda, indicou um 

modelo de órtese semelhante ao apresentado pela autora, com menor 

valor. Requereu por fim, a revogação da liminar concedida, alegando que a 

autora não comprovou a efetiva realização das sessões de fisioterapia, 

tão pouco a necessidade da manutenção do tratamento pleiteado, com 

apresentação da evolução do tratamento, quantidade adequada de 

sessões e seus respectivos valores. Requereu ainda, a prestação de 

contas do tratamento realizado, e ainda, apresentação de laudos médicos 

complementares atualizados, para atestar o estado de saúde da autora. 

Por fim, apresentou comprovante de pagamento no valor de 2.800,00 (dois 

mil e oitocentos reais), em nome do segundo requerido (ID n° 11555423). A 

autora manifestou-se (ID n° 12379100) impugnando a petição de ID n° 

11555421, discorrendo prolixamente seus argumentos, aduzindo 

morosidade do despacho que determinou a manifestação dos requeridos 

sobre a aquisição da órtese, desconsiderando a fundamentação legal 

disposta naquela decisão, manifestou sua aceitação da órtese sugerida 

pelos réus, pugnando pelo pagamento imediato, requerendo o 

indeferimento do pedido dos requeridos no tocante a revogação da liminar 

concedida, com sua consequente manutenção me favor da autora, bem 

como requerendo o indeferimento do pedido de prestação de contas e 

solicitado pelos requeridos. O primeiro requerido manifestou-se nos autos 

(ID n° 12677098), apresentando comprovante de pagamento de sua cota 

parte dos custos do tratamento fisioterápico da autora, conforme 

documento de ID n° 12465637 e 12465642. E ainda, apresentou defesa e 

documentos à ela anexa (ID n° 12682505). A autora peticionou (ID n° 

12977861), requerendo a intimação dos requeridos para os pagamentos 

inadimplidos, para o custeio do tratamento necessário à sua recuperação, 

bem como expedição de alvará para os pagamentos já efetuados, 

reiterando o pedido de fornecimento da órtese, ressaltada toda a 

animosidade dos argumentos e fundamentos de praxe das manifestações 

das peças da autora, em manifesto desrespeito à urbanidade que se 

espera de um operador do direito. A decisão de ID n° 12959225, ao 

contrário da tendenciosidade alegada injustificadamente pela parte autora 

(ID n° 14369625), esta magistrada manteve a liminar concedida, bem como 

determinou a aquisição da órtese para manutenção do tratamento da 

requerente, considerando a prescrição fisioterápica e laudos médicos 

acostados aos autos, deferindo o levantamento de valores depositados 

em Juízo. Ainda, fora determinada a apresentação de cronograma 

semestral das sessões de fisioterapia, bem como comprovantes e notas 

fiscais dos serviços já prestados, e ainda, ordenando a intimação da 

autora para impugnar a contestação apresentada pelo primeiro requerido. 

A parte requerida manifestou-se no evento de ID n° 13385063, pontuando 

as dificuldades enfrentadas para o cumprimento da determinação de ID n° 

12959225, bem como efetuou o depósito judicial (ID n° 13385171) do valor 

de R$ 1.794,44 (um mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), para aquisição da órtese indicada para continuação do 

tratamento da requerente. Os requeridos Taylor da Silva Costa e Hospital e 

Maternidade Dois Pinheiros Ltda, efetuaram o depósito judicial de suas 

cotas/partes (ID n° 13385094 e 13385155), para custeio do tratamento 

fisioterápico da autora. A requerente manifestou-se (ID n° 13465258) 

impugnando os argumentos esposados pela parte requerida, quanto à 

impossibilidade de cumprimento da determinação de ID n° 12959225, 

requerendo a aplicação da multa por descumprimento fixada, continuidade 

no pagamento das sessões de fisioterapia à autora, realização de perícia 

nos documentos apresentados nos autos, concessão de apresentação de 

provas admitidas pelo Direito. Expedido alvará judicial no valor de R$ 

5.600,00 em favor da requerente, conforme documento de ID n° 13687607. 

A decisão de ID n° 13927581, considerando a manifestação das partes, a 

necessidade de atendimento célere cobrado pela autora em suas 

manifestações, e considerando ainda, como bem pontuado na mencionada 

decisão, o impasse nacional enfrentado à época, em razão da greve dos 

caminhoneiros, ponderado que os prazos de entrega de produtos via 

sistema de correios e/ou transportadoras, restaria visivelmente 

comprometidos e, ante ao prazo estabelecido para a aquisição e entrega 

do aparelho, que em época de normalidade seria totalmente viável e, 

constatando-se que as circunstâncias fáticas, naquele momento, haviam 

sido consubstancialmente alteradas, entendi por bem, e para não gerar 

prejuízos para autora, que o depósito judicial do valor para aquisição da 

ortese seria a caminho mais celere. Determinou-se também, a prestação 

de contas do tratamento fisioterápico da autora, de todo período custeado 

pelos requeridos, conforme determinado no despacho de ID n° 12959225, 

apresentação de cronograma semestral, que não fora apresentado, 

embora já determinado. Ainda, deferida a expedição de alvará do valor de 

R$ 1.794,44 (um mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), para aquisição da órtese “Brace para joelho Don Joy 

4Titude”, pela parte requerente, com a apresentação das notas fiscais e, 
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em caso de prazos diferenciados para a entrega, a negociação pertinente. 

A requerente se manifestou no evento de ID n° 14170049, apresentando o 

cronograma de sessões de fisioterapia realizada até 07/2018 (ID n° 

14170374 e 14170247), aduzindo a preterição da autora, e alegando, 

absurdamente, apoio dessa Magistrada a parte requerida. Esse é o 

relatório dos autos. Pois bem, entendo que no tramitar do feito a advogada 

da autora, vem ofendendo não só esta magistrada, como a todos os 

servidores públicos da escrivania, até mesmo o Presidente do Tribunal de 

Justiça, ao arguir a existência de lentidão e imparcialidade, palavras 

tendenciosas a ofender e de um total desrespeito e urbanidade, que se 

espera de uma operadora do direito. Impõe-se ressaltar, para 

conhecimento da advogada, que possuímos mais de cinco mil processos 

em tramitação, sendo 2900 processos físicos e mais 2300 processos 

virtuais, havendo muitos outros feitos, que também demandam atenção e 

urgência, e não somente a presente demanda. Contudo nem sempre os 

pedidos formulados pelas partes tem sua procedência na esfera judicial, o 

que não se vislumbra em face da requerente, uma vez que ponderados os 

pedidos formulados e constatado o seu direito e razão, todos foram 

deferidos, contudo, após a determinação de prestação de contas, 

cronograma das sessões de fisioterapia e aquisição da órtese pela 

autora, houve verdadeira revolta injustificada da requerente. Antevejo 

relevância em destacar, que as questões que envolvem depósitos, 

alvarás judiciais para aquisição de serviços e produtos, o trâmite 

processual possui mecanismos peculiares, pois sua movimentação, 

depende também do trabalho dos servidores da justiça, de diversos outros 

departamentos, não só nesta Instância singela, como também no Tribunal 

de Justiça, que diga-se de passagem muito bem o executam, restando 

desmedida as alegações da autora quanto à morosidade em demasia, o 

que efetivamente não se justifica. Da mesma forma, esta magistrada não 

possui domínio completo, quando do cumprimento das decisões, até 

porque a movimentação do processo, bem como as citações e intimações 

são realizadas pelos serventuários da justiça, não se justificando também 

a alegação de que as infrutíferas citações, ocorreram por culpa da 

magistrada, aliás neste caso, cabe ao advogado da parte, estar atento a 

todos os atos processuais acompanhando a sua realização. Destaco que 

em minha carreira como magistrada, primo pela conservação de princípios, 

valores e probidade, que seguem intactos, e assim permanecerão! 

Inobstante a isso, e visando dar continuidade a demanda, acolho o pedido 

de complementação do valor, para aquisição da ortese, conforme 

formulado pela autora, em sua petição constante do Id. 14369625. Ordeno 

a intimação dos requeridos, para que depositem o valor complementar de 

R$ 505,55 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para 

aquisição da ortese, no prazo de 05(cinco) dias. Após, expeça-se o 

alvará para levantamento do valor, devendo a requerente comprovar a 

aquisição, com a juntada de notas fiscal aos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004444-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.S. COMERCIO DE RACAO EIRELI - ME (RÉU)

JULCIMAR SIDNEI PAVIANI (RÉU)

CLAUDIO DOS SANTOS PAZ (RÉU)

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004444-14.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ROMAVIVA 

IND E COMERCIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL REQUERIDA: TALISMA 

DISTRIBUIDORA (SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI) E 

CASA DA RAÇÃO (F.S. COMÉRCIO DE RAÇÃO EIRELI) VISTO. Recebo a 

inicial e documentos. Após, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 21 de fevereiro de 2019, às 13:00hr. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se a requerida para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação a ré poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a 

gratuidade de justiça. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004771-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR BALSAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004771-56.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 

MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO. EXECUTADO: ALAOR 

BALSAN. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

– UNICRED MATO GROSSO, em face de ALAOR BALSAN. Cite-se o 

executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, conforme demonstrativo de ID n° 16401309, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Defiro o pedido de expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

do CPC, bem como a inclusão do nome do executado, no cadastro de 

inadimplente, conforme 782, § 3°, do CPC. Oficie-se ao Serasa. No mais, 

CONDICIONO a presente decisão ao recolhimento do valor das custas 

judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos comprovante de pagamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

09 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004488-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004488-33.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA/MISTA COM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por VANDA DA SILVA BARROS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço 
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que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir beneficio previdenciário (aposentadoria especial e/ou 

aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período 

de labor rural). Pois bem. Necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas. 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 03 de abril de 

2019, às 14h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004791-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ESPINDOLA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAHYARA ESPINDOLA OAB - 024.970.281-92 (REPRESENTANTE)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO: 1004791-47.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELINO 

ESPÍNDOLA DUTRA, por sua CURADORA MAHYARA ESPÍNDOLA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO VISTOS. Sustenta o requerente ser portador da CID 

10 G30.0, “DFT (demência frontotemporal)”, que desde 24.08.2018, 

requereu o tratamento de internação domiciliar "Home Care”, sendo que a 

empresa requerida, disponibilizou ao autor, a quantia de 01 (um) salário 

mínimo, para que este fizesse a contratação do serviço de cuidadores, 

mediante reembolso a parte autora. Aduz que no dia 15.09.2018, o 

requerente fora internado por apresentar retenção urinaria e dificuldade 

de evacuar, além de que ser constatado, ao fazer um novo exame de 

ressonância em seu crânio, que seu quadro anterior veio a piorar, e que 

apenas o serviços dos cuidadores, já não seria suficiente para seu 

atendimento domiciliar. Relata que após a alta de sua internação, a 

requerida somente disponibilizava o serviço de cuidadores, não atendendo 

assim a solicitação da parte requerente, para obter auxilio de enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. Discorre, que o autor fora novamente 

internado na data de 19.10.2018, apresentando uma nova piora em seu 

quadro clinico, constatando-se assim uma ampliação das necessidades do 

autor, sendo elas, alimentação especial por meio de sonda, técnicos de 

enfermagem 24 horas para administração da alimentação especial, 

curativos, limpeza, acompanhamento nutricional semanal, visita de 

enfermeiro padrão e médico semanalmente, fisioterapeuta diário, psicólogo 

a cada 15 (quinze) dias, para suporte psicológico dos familiares, 

fonoaudióloga semanal, cama hospitalar, colchão especial pra evitar 

feridas de pressão, fraldas, material curativo, bomba de infusão para 

alimentação. Informa, que após vários contatos por e-mail, os quais não 

foram respondidos pela requerida, que somente entrou em contato por 

meio de ligação telefônica, relatando essa que estaria disposta a fornecer 

o serviço de “home care” pretendido, incluindo equipe médica e 

enfermeiros necessários, sem atender a necessidade de equipamentos e 

medicamentos, incluindo os medicamentos para a alimentação do autor. É 

a síntese. Decido. Pois bem, de acordo com sistemática do novo Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência quanto de 

evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou 

direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo. 

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. Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que o autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. No caso em tela a relevância do fundamento 

da demanda funda-se na própria relação jurídica existente entre as partes, 

haja vista que a negativa da requerida em autorizar o tratamento “Home 

Care” à autora, indicado pelo médico (doc. ID N.º 16427085 e Id. 

16427086), sob o argumento de que o procedimento não possui cobertura 

contratual, é abusiva. Isso porque, como já decidido pelo Tribunal de 

Justiça, na análise do Agravo de Instrumento 21743/2013, o contrato 

firmado entre as partes trata-se de típico contrato de adesão, de modo 

que a interpretação das cláusulas contratuais deve, a rigor, sempre ser 

feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para 

equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código 

de Defesa do Consumidor, mormente ao considerar a especial condição 

do autor, sendo ele pessoa portadora de doença neurodegenerativa, 

doença senil precoce, necessitando de auxilio para alimentação e higiene 

pessoal. Apesar de haver exclusão de cobertura para tratamento 

domiciliar, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira 

mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC), quanto mais se tratar de 

cláusula restritiva de prestação de serviço. Nesse sentido, vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

UNIMED - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO 

CONTRATO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

- CAUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

plano de saúde deve responder pela cobertura do tratamento de que 

necessita a Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento 

na forma indicada, como é o caso dos autos, pois há necessidade de 

sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos 

aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas 

também privações injustas e sofrimento agudo. O periculum in mora está 

evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser 

realizado o tratamento na forma prescrita, a Agravada venha a ter 

prejudicada sua saúde.” (Agravo de Instrumento nº 80860/2011, 2ª 

Câmara Cível, Relª. Desª Clarice Claudino da Silva, Julg. 26-10-2011, in 

www.tjmt.jus.br). No caso em tela, o tratamento foi prescrito pela médica 

responsável pelo tratamento da paciente, o que corrobora o direito em que 

se funda a pretensão do autor, por outro lado, restou demonstrado que a 

sua saúde sofrerá sérios prejuízos se tiver que aguardar a apreciação do 

mérito da demanda. Não é demais dizer que as cláusulas que excluem o 

direito do conveniado a determinados serviços médicos bem como aos 

seus consectários é abusiva, e é por meio de manobras como estas, que 

as empresas da saúde deixam de prestar a assistência a que estariam 

naturalmente obrigadas em razão do contrato firmado. Cumpre ressaltar, 

que a terapia influenciará sobremaneira na qualidade de vida da paciente, 

posto que o tratamento domiciliar possui diversas vantagens ao tratamento 

efetuado no âmbito hospitalar, estando o paciente menos exposto aos 

riscos infectológicos ali existentes, bem como será mais benéfico à 

operadora do plano de saúde, vez que terão menos custos no tratamento 

administrado na residência da paciente ao invés daquele realizado no 

hospital. Deste modo, diante da prescrição do tratamento por médico 

especializado, bem como considerando o estado de saúde do autor 

(quadro de demência), a qual necessita de ajuda para realizar as 

atividades diárias da vida, tal como alimentação, entendo que a eficácia do 

provimento final estará seriamente comprometida caso os seus efeitos 

não sejam antecipados imediatamente. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA, para o fim de que, recebendo o paciente alta hospitalar, 

cumpra a requerida imediatamente com a obrigação de fazer, liberando a 

autorização para o tratamento de “HOME CARE” do requerente, conforme 

receituários médicos (ID n.º 16427085, 16427086, 16427087, 16427347). 

Desde já, no caso de descumprimento da decisão, arbitro multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Designo audiência de conciliação para o dia 

28 de fevereiro de 2019 às 14:00 horas, a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a parte 

autora. A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 
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as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a 

gratuidade de justiça. Cumpra-se, às providências necessárias, com a 

URGÊNCIA que o caso requer, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de novembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000285-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LIMA NIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENILSON PADILHA NIJO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, acerca do alvará expedido nos 

autos, para ciência e manifestação, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001581-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. A. (AUTOR(A))

A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. R. F. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de citação a ser expedido nos autos (audiência 

04/12/2018), cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

de Justiça deste Estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos 

autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de 

pagamento. Obs.: prejudicada a citação via Correios, visto não constar o 

número residencial do requerido, imprescindível aos Correios.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001182-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARTINS DOS REIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado constituído, para proceder ao preparo da Carta 

Precatória de citação/intimação a ser expedida à Comarca Barra do 

Garças - MT, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando a este Juízo as 

devidas Guias recolhidas para posterior encaminhamento da deprecata 

para cumprimento. Obs.: impossibilitado o cumprimento via carta de 

citação, visto ser imprescindível aos Correios constar o número do 

endereço de correspondência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 4962-98.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Alexandre Pfeifer Lowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Trentin Zandoná - 

OAB:20667/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora, através de 

seu advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das custas de Oficial de Justiça, nos autos da CP expedida 

para a Comarca de Canarana MT, de código 67339, da segunda vara 

daquele juizo, extraida dos presentes autos, sob pena de devolução da 

deprecata sem o devido cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001182-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARTINS DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001182-31.2018.8.11.0021. AUTOR(A): 

BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

RÉU: CRISTINA MARTINS DOS REIS 1. Diante das peculiaridades 

existentes nos autos, em observância ao art. 562 do CPC[1], este Juízo 

entende necessária a audiência de justificação para apreciação do pedido 

de liminar, pois os argumentos expostos na petição inicial e os 

documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da 

controvérsia atinente ao esbulho possessório e no que concerne a data 

exata da suposta ocorrência. 2. Assim, DESIGNO o dia 04 (quatro) de 

dezembro de 2018, às 15h00min (MT), para realização de audiência de 

justificação do alegado na petição inicial, devendo a parte autora ser 

intimada através do seu advogado, via DJE, para comparecimento. 3. 

Considerando que a parte autora já apresentou rol de testemunhas na 

petição inicial, INTIME-SE acerca da audiência designada, destacando que, 

nos termos do art. 455 do CPC incumbe ao advogado (a) da parte informar 

ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através 

de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4. Nos termos do art. 562, segunda parte, do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido para comparecer à 

audiência, podendo apenas formular contraditas e reperguntas as 

testemunhas do requerente, não podendo ser admitida a oitiva, na 

oportunidade, das testemunhas da requerida, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (RT 499/105 e 609/98). O prazo para contestar a 

ação, quando ordenada a justificação, contar-se-á da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar, nos termos do art. 564, 

Parágrafo Único do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de 
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outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

[1]Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001449-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX DE FATIMA ADORNO (REQUERIDO)

ISAQUE SILVA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001449-03.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018 às 16h00 (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação dos réus, 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, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 26 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001269-84.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE que a citação 

aos devedores deverá ser realizada pessoalmente, não podendo ser 

entregue a pessoa diversa, sob pena de nulidade do ato. Fica por ora 

prejudicada a realização dos atos de constrição. 2 – FIXA-SE desde já os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 3 – EXPEÇA-SE certidão de 

distribuição da execução, nos termos do art. 828 do CPC. 4 – Realizada a 

citação, não havendo notícia do pagamento da dívida no prazo acima 

aludido, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste no sentido de indicar bens dos executados à penhora, sob pena 

de adoção do procedimento previsto no art. 921, §1º do Código de 

Processo Civil. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 08 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97351 Nr: 3012-52.2018.811.0020

 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: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.97351

Vistos.

Tendo em vista a Portaria n° 1.333/2018 do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, tornando o dia 19/11/2018 (segunda-feira) ponto 

facultativo, redesigno a oralidade de conciliação/mediação anteriormente 

marcada, para o dia 10 de dezembro de 2018, às 15h00min. (horário oficial 

do Estado), a ser realizada no CEJUSC dessa Comarca.

Cumpra-se, realizando expedindo o necessário..

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 05 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000618-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BUENO MACHADO OAB - GO17672 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE CASTRO ZICA OAB - GO20521 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000618-55.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

GOIÁS REQUERIDO: WILSON JOSE DE BARROS , 5 de novembro de 2018. 
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Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 12ª VARA 

FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. 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. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000618-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BUENO MACHADO OAB - GO17672 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE CASTRO ZICA OAB - GO20521 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DE BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1000618-55.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

GOIÁS Endereço: RUA T 28, 245, CREMEGO, SETOR BUENO, GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74210-040 POLO PASSIVO: Nome: WILSON JOSE DE BARROS 

Endereço: RUA 24 DE FEVEREIRO, 60, HOSPITAL DO DR. WILSON, 

CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, 

por depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia-MT, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA OAB - PR53647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARTINS BARBOSA FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000623-77.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA REQUERIDO: 

REGINA MARTINS BARBOSA FARIA Vistos. 1. Trata-se de epístola 

proveniente do Juízo da 5ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARINGÁ/PR, 

observado na espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 

2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. 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. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA OAB - PR53647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARTINS BARBOSA FARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1000623-77.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $43,233.35 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA 

LTDA Endereço: RODOVIA PR-317, 6114, (SAÍDA PARA IGUARAÇU), 

PARQUE INDUSTRIAL 200, MARINGÁ - PR - CEP: 87035-510 POLO 

PASSIVO: Nome: REGINA MARTINS BARBOSA FARIA Endereço: Rua 

Pedro Favaro, 363, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 

05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme Provimento n° 

07/2017-CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/emissão de guia de diligência", devendo 

o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, para 

cumprimento do mandado. Alto Araguaia-MT, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-37.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON CHAVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA OAB - RJ190220 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000173-37.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): ERICSON CHAVES CARVALHO RÉU: ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível 

manejado contra a decisão derradeira, na forma do artigo 1.022 do CPC, 

buscando nítida reforma de mérito da decisão guerreada, o que é vedado 

em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. 

Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não 

consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. O embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada conforme artigo 1.055 do CPC. 4. Dessarte, não se presta 

os embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão 

embargada havia se pronunciado, com inversão, em conseqüência, do 

resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a 

jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, 

CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO 

ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Ressalto que a decisão embargada 

fundamentou, de forma clara e precisa, suas razões de decidir, ainda que 

a tese nela perfilhada não convenha aos interesses do embargante, de 

forma que a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, não 

havendo assim que se falar em contradição ou omissão. 6. Consigno que 

cabe ao autor aditar o pedido pretendido no processo n. 

1000171-67.2018.8.11.0020, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mormente por se tratarem das mesmas partes, causa de 

pedir e pedidos. 7. Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO os presentes 

embargos. 8. Publique-se. Intime-se. 9. CUMPRA-SE a sentença 

derradeira, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-90.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA VANESSA TUBIAS SIMOES (EXECUTADO)

UILSON PERES TUBIAS (EXECUTADO)

MARIA MARLENE TUBIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1000260-90.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $322,307.54 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

S.A Endereço: Avenida Dom Bosco, 693, centro, TORIXORÉU - MT - CEP: 

78695-000 POLO PASSIVO: Nome: ANGELICA VANESSA TUBIAS SIMOES 

Endereço: Avenida Senador João Vilas Boas, casa, centro, 

RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 78613-000 Nome: UILSON PERES TUBIAS 

Endereço: Rua Dom João Bosco, 1, centro, RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 

78613-000 Nome: MARIA MARLENE TUBIAS Endereço: Rua Dom Pedro I, 

centro, RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 78613-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para proceder ao recolhimento da taxa de 

distribuição da presente Ação junto à Comarca de Barra do Garças-MT, 

tendo em vista que o Cartório Distribuidor daquela Comarca é particular, 

devendo o Requerente entrar em contato na referida serventia para 

efetuar tal preparo e juntar o comprovante nos presentes autos a fim de 

proceder sua distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias. Alto Araguaia-MT, 

9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000318-93.2018.8.11.0020; Valor causa: $62,563.04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, efetuo a intimação da parte Requerida, via DJE/MT, 

acerca da audiência de conciliação designada para o dia 18 de março de 

2019, a realizar-se às 13h. Alto Araguaia - MT, 9 de novembro de 2018 

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 207 de 536



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33873 Nr: 1408-03.2011.811.0020

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

 PARTE AUTORA: LUCELIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSAIR PEREIRA RIBEIRO DE 

MORAIS - OAB:16729/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 103, PROCEDA-SE a intimação da parte 

autora por edital, a fim de que promova o prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, §1º do Código de Processo Civil de 2015.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57181 Nr: 193-84.2014.811.0020

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VIPPS LTDA, MARCOS 

ITACARAMBY COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 146/149), 

bem como a apresentação de contrarrazões recursais às fls. 156/163, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60817 Nr: 9-94.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBO ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOREMIO VIAN, DEUSDETE SEABRA 

SANTANA, JOÃO GONÇALVES DA SILVA, IVO JARDIM DE CARVALHO, 

BAMERINDUS S/A - FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIMENTO, 

MARLON MATEUS DA FONSECA, MARIO MORAIS E SILVA, TADEU 

FLORES DOS SANTOS, CORNELIA DEOLINA DE FREITAS, WANISE 

BEATRIZ DAL MAS LANG, ITRE MARTINS CHAVES, REGINALDO DA 

SILVA BATISTA, ELZIR VARGAS PORTO, DIRCE VIAN, TERCEIROS 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, MARILENE DA SILVA GOMES FONSECA, 

EUNICE LINO DE MORAIS, CÉLIA LIMA DOS SANTOS, HOSSANA BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, 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, intimo Vossa Senhoria, Advogado da parte Requerente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão de 

ref: 33.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3534 Nr: 2672-65.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERNANDES DE LIMA, LUZIANO 

ALVES TEIXEIRA, ACRÍZIO TEÓFILO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:MT/9.270, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, PROTÁSIO JOÃO DA LUZ - OAB:4.741

 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 Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 08 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000620-25.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO CARVALHO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000620-25.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: GISELE FRANCO REQUERIDO: CIRO CARVALHO DE MELO 

Vistos. 1. NIKOLLAS FRANCO CARVALHO MELO, representado por sua 

genitora GISELE FRANCO, qualificados nos autos, propõe ação de guarda, 

alimentos e regulamentação de visitas com pedido de tutela de urgência 

em desfavor de CIRO CARVALHO DE MELO, qualificado nos autos, 

requerendo, em síntese, a guarda do menor, alimentos, bem como a 

regulamentação de visitas e demais corolários de regência, colacionando 

nos autos a documentação legal necessária. 2. Desta forma, preenchidos 

os requisitos legais do artigo 319 e seguintes do CPC/2015, forte no artigo 

334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub 

examine, que tramitará segundo o rito comum nos termos art. 318 e em 

SEGREDO DE JUSTIÇA consoante inciso II do artigo 189, ambos do 

CPC/2015. 3. No que tange ao pedido de alimentos provisórios em favor 

das menores, forte na regra cogente do artigo 4º da Lei 5.478/68 e 

disposição de regência do artigo 1.694 e seguintes do CC, conforme se 

infere dos autos, estando provado o parentesco entre as partes, 

considerando a ausência de prova nos autos sobre a capacidade 

econômica da parte requerida e diante da necessidade presumida da 

prole, FIXO a título de alimentos provisórios o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, bem como 50% 

das despesas médicas, hospitalares e farmacológicas, que deverá ser 

pago mensalmente a partir da citação e depositado em conta poupança ou 

corrente indicada pela representante legal da prole. Caso ainda não 

apresentada conta bancária para o devido depósito, INTIME(M)-SE o(a/s) 

requerente(s) para que o faça(m) em 05 (cinco) dias. 4. Se conhecida a 

fonte pagadora da parte requerida, OFICIE comunicando a obrigação de, 

doravante, proceder ao desconto mensal do alimento provisório encimado 

e transferi-lo para conta poupança ou conta corrente indicado pela parte 

requerente, conforme legislação de regência. 5. Notadamente acerca do 

pleito de guarda unilateral da parte requerente, anteriormente à sua 
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análise, nos termos do artigo 370 do CPC/2015 e ideário do artigo 1º e 

seguintes do ECA, DETERMINO que a assistente social credenciada ao 

Fórum realize o estudo social da requerente, da criança e do requerido, 

fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias, bem como DETERMINO 

a realização de avaliação psicológica, que deverá ser efetuada pela 

psicóloga deste juízo. 6. Se necessário, EXPEÇA-SE carta precatória para 

a comarca de domicílio da parte requerida, com o escopo de que realize o 

estudo social do genitor, no prazo de 30 (trinta) dias. 7. Em tal estudo 

social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as condições 

social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, higiênica, 

afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine atende aos 

interesses e à proteção do(a/s) menore(s). 8. Entregue o parecer pela 

expert social e da avaliação psicológica, COLHA manifestação ministerial 

pelo prazo de 05 (cinco) dias. 9. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14 horas (MT). 10. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015. 11. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 12. 

CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória 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/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015). 13. DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual. 14. 

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.: 43916 Nr: 144-21.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MEIRE MASSAMBANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA CAP CORRETORA DE INFORMATICA, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:75497/RS, VANESSA PIVATTO - OAB:9.545-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 144-21.2010.811.0008 (Código: 43916)

Vistos etc.

 Como cediço, o BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A decretou falência, sendo 

a massa falida vendida ao BANCO PANAMERICANO, atualmente BANCO 

PAN, motivo pelo qual CHAMO O FEITO À ORDEM para anular parcialmente 

o EDITAL DE CITAÇÃO de fl. 62.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

regularização do polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito 

sem julgamento de mérito.

Às providências.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Barra do Bugres/MT, 24 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48891 Nr: 618-55.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 

13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A, MARIA 

AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:16555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº618-55.2011.811.0008 (Código 48891)

Vistos.

Em petitório de fls. 75/76 postula o exequente pelo redirecionamento da 

execução contra os herdeiros do executado, uma vez que falecido, 

conforme certidão de óbito acostada à fl. 47.

Como cediço, todos bens e obrigações deixadas pelo autor da herança, 

quando de seu falecimento, passam imediatamente a integrar seu espólio 

até que seja feita a partilha entre os herdeiros, quando, então, passará 

cada herdeiro a responder pelas dívidas do falecido, limitando-se a 

responsabilidade ao quinhão hereditário percebido por cada herdeiro.

In casu, poder-se-ia habilitar apenas o espólio do executado no polo 

passivo da lide, caso houvesse notícia de existência de bens a inventariar 

e de inventário em curso, somente sendo possível o redirecionamento aos 

herdeiros após a partilha dos bens.

 No caso em tela, nada há, dos autos, que demonstre a existência de 

procedimento de inventário, sendo certo que, se há bens a inventariar, 

evidentemente há de haver procedimento para tal finalidade, devendo o 

credor trazer aos autos a informação respectiva, uma vez que não pode o 

Juízo diligenciar a regularização do polo passivo, pois que incumbência 

exclusiva da parte ativa.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício aos 

cartórios desta Comarca e das Comarcas vizinhas, conforme requerido 

pelo exequente, bem como INDEFIRO, também, o pedido para 

redirecionamento da execução contra os herdeiros de LUIZ ROBERTO 

GONÇALVES.

Em consequência, DETERMINO o sobrestamento deste feito, nos termos do 

artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, até que se possa 

regularizar o polo passivo da demanda.

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

 Barra do Bugres/MT, 04 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 4023-65.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA ALVES FERREIRA BESCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, BANCO HONDA S/A, através de seu 

advogado, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o 

pedido de desistência da ação de folhas 122 (artigo 485, § 4º, CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96697 Nr: 5712-76.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI COSTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 
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487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 153/154, para 

expedição do Precatório, sendo R$ 73.087,25 referente aos valores 

a t r a s a d o s  e  R $  7 . 3 0 8 , 7 3  r e f e r e n t e  a o s  h o n o r á r i o s 

sucumbenciais.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25075 Nr: 1527-73.2006.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA (MATRIC. 0416332) - OAB:3691

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos à EXEQUENTE para que se manifeste, sobre a 

petição e documentos de folhas 87/91, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104716 Nr: 4597-83.2015.811.0008

 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: AUDECI MARIA DA SILVA

 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.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por AUDECI MARIA DA 

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

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 69/70, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Devidamente intimada (fls.72v) a Autarquia requerida manteve-se silente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 64/65, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 64/65, para expedição do Precatório, sendo R$ 36.907,21 referente 

aos valores atrasados e R$ 3.665,58 referente aos honorários 

sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95618 Nr: 4951-45.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ANTONIO AMARO 

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

ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 54/55, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 56v, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 58/59, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 60/61.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

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

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome do advogado.

 Sem custas.

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47337 Nr: 3503-76.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODOCIR DALPASQUALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Leodocir Dalpasquale, CNPJ: 

04245588000102, brasileiro(a), Endereço: Rua Josino Prado 182, Bairro: 

Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT

Resumo da Inicial:Trata-se de ação de execução fiscar proposta pela 

Fazenda Pública Estadual através da `Procuradoria-Geral do Estado, pelo 

Procurador Jenz Prochnow Junior, em face de Leodocir Dalpasque, CNPJ 

n04.245.588/0001-02, sendo o valor da causa em 22/03/2012 R$ 5.668,71 

(Cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos). 

Dessa forma, requer a parte autora o pagamento da dívida na forma da lei.

Nome e cargo do digitador:

Millena Ferreira Formentão - Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52518 Nr: 3270-45.2011.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a requisição de RPV foi devolvida tendo em vista que o valor 

atualizado ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a parte 

credora não renunciou ao valor excedente, assim intimo a parte autora 

para manifestação em 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115895 Nr: 5311-09.2016.811.0008

 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: AZERINA CLARA PEDROSA

 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:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder ao 

requerente AZENIRA CLARA PEDROSA o benefício de aposentadoria por 

idade, com data do início do benefício – DIB desde o requerimento 

administrativo em 25/07/2016.Diante do requerimento feito na exordial, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor. Sendo certo que 

o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), 

limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47027 Nr: 3193-70.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FLORIPE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível identificar nos cálculos de fls. 127/128 o 

valor dos juros e honorários para efetuar o cadastro do RPV, nesse 

sentido intimo a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 13196-45.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Luca 

Boligon - OAB:MT. 12.099B

 Sendo assim, deixo de condenar a requerida a pagar indenização por 

dano moral, vez que este não restou demonstrado, configurando apenas 

mero aborrecimento.Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para tão somente, confirmando a liminar deferida em todos os seus 

termos (fls. 23/24), declarar inexistentes e inexigíveis os débitos 

relacionadas ao objeto da presente lide, e determinar - acaso vigente – a 

cessação do referido serviço. Por conseguinte, EXTINGO o feito com 

resolução de mérito.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios à 

Defensoria Pública Estadual, o qual, considerando as disposições do 

artigo 85, §2º, CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Havendo recurso voluntário, sem necessidade de nova conclusão, 

intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões e, na sequência, 

remetam-se os autos ao Tribunal, consignando as homenagens deste 

Juízo.Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, em nada requerendo as 

partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres – (MT), 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105390 Nr: 5095-82.2015.811.0008

 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: NADIR RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 490 do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à autora 

NADIR RODRIGUES FERREIRA o benefício de aposentadoria por idade 

rural, desde a data do indeferimento administrativo 02/10/2015 (fl. 18).As 

parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas 

de juros de mora a partir da citação e observado os critérios fixados 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção 

monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de com 

acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83327 Nr: 209-11.2013.811.0008

 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: GENI GONÇALVES SANTOS

 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:

 Posto isso, mediante todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, resolvo o mérito do processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

ação ajuizado por GENI GONÇALVES SANTOS em desfavor do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS.CONDENO a parte autora ao pagamento 

de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a 

gratuidade processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito 
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em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138432 Nr: 3605-20.2018.811.0008

 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: RUZERO RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 38. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, revogo a liminar concedida às fls. 59, e, por 

consequência extingo o presente feito com resolução de mérito.39. Defiro 

o levantamento de eventuais quantias depositadas em juízo pelo banco 

credor a serem imputadas no saldo devedor da parte autora.40. Revogo a 

gratuidade da justiça ante a não comprovação da hipossuficiência 

financeira do autor, e o condeno ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo profissional, 

natureza e importância da causa.41. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124217 Nr: 3334-45.2017.811.0008

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-0

 37. Assim, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados pelo autor, com fulcro do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, Condeno o requerido a: a) RESTITUIR/PAGAR ao autor o 

valor, consistente em R$104.079,16 (cento e quatro mil, setenta e nove 

reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente a partir da citação 

do requerido, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação.38. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil. 39. Decorrido o prazo recursal, 

em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120330 Nr: 1001-23.2017.811.0008

 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: SDPC, EDDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Staelli de Paula Calciolari, 

neste ato representada por sua genitora Erika Diogo de Paula em face de 

Denize Terezinha Paizzato Calciolari (qualificados nos autos).

 Às fls. 69/70 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

 Às fls. 73 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Staelli de Paula Calciolari, 

neste ato representada por sua genitora Erika Diogo de Paula em face de 

Denize Terezinha Paizzato Calciolari (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87543 Nr: 3324-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, Lauro Everson Casasus Figueiredo - 

OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, julgo extinto este feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, c/c art. 924, I, ambos do Código de Processo 

Civil, ressalvada à parte credora a execução de eventuais parcelas 

remanescentes em processo autônomo de execução pelo rito do artigo 

528 ou 528, §8º do Código de Processo Civil.12. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob 

os benefícios da justiça gratuita.13. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P. I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133665 Nr: 751-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHAIKOVSKY JESUS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TCHAIKOVSKY JESUS BRITO, Filiação: 

Elizete de Jesus Ferreira e Odair de Brito Pereira, data de nascimento: 

22/07/1998, brasileiro(a), natural de Mineiros Goias-GO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de TCHAIKOVSKI JESUS BRITO, brasileiro, solteiro, 

natural de Mineiros-GO, nascido em 06/06/1983, filho de Marcelino Leite de 

Arruda e Severina Norberta de Arruda, tendo em vista a prática da 

conduta delituosa tipificada no art. 155, §4, II, do CPB. Consta nos autos de 

Inquérito Policial que, no dia 30/01/2018, por volta das 10h00, na Rua 

Pernambuco, N° 267, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres - MT, o 

denúnciado, de maneira consciente e voluntária, mediante abuso de 

confiança, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, de acordo 

com o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de 

declaração da vítima, e termo de reconhecimento de objeto. Diante do 

exposto, o Ministério Público denunciou TCHAIKOVSKI, requereu o 

recebimento da denúncia e arrolou como testemunhas: PM Ana Claudia 

Rodrigues Alves, PM Benedito Ferreira Campos, PM Julio Cesar Cardoso.

Despacho: Autos: 751-53.2018.811.0008 - Código: 133665DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- Verifica-se dos autos que o acusado Tchaikovsky 

Jesus Brito não foi encontrado para ser citado, por duas oportunidades 

(fls. 49 e 54), inclusive após consulta ao sistema informatizado (fl. 

56).Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela citação do acusado por 

edital (fl. 56).II-Antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado 

Tchaikovsky Jesus Brito, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

as exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado Tchaikovsky Jesus Brito foi citado por edital, e não compareceu 

para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com 

fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o 

processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo 

prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo 

de 12 anos, de acordo com o art. 109, inciso III do Código Penal.Passa-se 

à análise da prisão preventiva.A autoria e materialidade do delito estão 

apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito policial, 

mormente nos depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos 

da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado 

encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a 

regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, 

revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual 

condenação. Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar 

este Juízo (fls. 49 e 54). Tais fatos, de per si, já emprestam motivação 

idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora 

assegurar a garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução 

criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do devido 

processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo 

processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, 

equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não 

somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos 

provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do 

desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de 

prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva .”Eis o 

julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE INDEFERE PEDIDO DE DECRETO 

DE PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA 

IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO 

FRUSTRADA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C 

ART. 366, AMBOS DO CPP – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO 

PROVIDO. Há de ser decretada a prisão preventiva do acusado que, 

apesar de ciente dos deveres de comparecer perante a autoridade todas 

as vezes em que fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia 

autorização do Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias 

tentativas dos serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que 

evidencia o intuito do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar 

à aplicação da lei, legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a 

imposição da cautelar extrema de privação da liberdade. (RESE 

77006/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste 

sentido, eis o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO 

DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA 

NO ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU 

QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, decreta-se a prisão preventiva do denunciado TCHAIKOVSKY JESUS 

BRITO.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às autoridades 

competentes parar a captura do acusado.V-Realizada a prisão, deverá 

ser o custodiado conduzido imediatamente à Autoridade Judicial para 

realização da audiência de custódia, em observância ao art. 3º do 

Provimento 12/2017-CM, bem como da Resolução 213/CNJ. SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE DE MANDADO E OFÍCIO.Barra do Bugres/MT, 21 de agosto 

de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz 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, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 10 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82225 Nr: 3923-13.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÉ ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que a Defensora Pública foi designada para atuar em outra 

Comarca e considerando que a Defensoria Pública do Núcleo de Barra do 

Bugres – MT encontra-se sem Defensor(a) Público(a) e sem previsão para 

chegada (fl. 175), visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem 

como duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o 

Juízo nomeia o advogado Dr. Pedro Rosa Neto – OAB/MT 9.823, para 

patrocinar os interesses do acusado Noé Alves Guimarães na Sessão de 

Julgamento no Tribunal do Júri do dia 29 de novembro de 2018, às 08 

horas, e demais fases processuais, arbitrando, desde logo, honorários 

advocatícios no valor de R$ 17.930,00 (dezessete mil novecentos e trinta 

reais), tudo conforme tabela de honorários da OAB , considerando as 

peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da 
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Justiça revelado pelo Advogado que aceitou realizar a sessão.

Os honorários arbitrados deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, facultando-se o desconto do duodécimo da Defensoria Pública 

Estadual.

Por fim, expeça-se o necessário para intimação das testemunhas 

indicadas pelas partes na fazer do art. 422 do CPP, de forma mais célere 

possível.

Intime-se o Advogado nomeado, via DJE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento”16241901 - Sentença Pelo exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para:CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Quanto ao pedido da gratuidade da justiça, INDEFIRO, tendo em vista a 

informação de que o autor possui uma PADARIA e ainda exerce mandato 

de Vereador municipal.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. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15820373 - ”Dispositivo. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, para o fim de 

CONDENAR a parte REQUERIDA a pagar a título de DANO MATERIAL, o 

valor de R$ 6.533,33 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e 

três centavos), corrigidos juros desde a citação e correção monetária 

desde o pagamento desembolso, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, porquanto a 

concessão do benefício da Justiça Gratuita à pessoa jurídica depende de 

comprovação da inexistência de recursos para arcar com as despesas 

processuais, não bastando a mera declaração.Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500578-74.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROMAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para 

manifestar-se sobre os cálculos Id 16443357 – e 16450118 – Informação 

no prazo de 05(cinco) dias e. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16235445 - Sentença “Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta reclamação em face as requeridas para solidariamente:

-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito 

reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a 

reclamada a pagar a reclamante, como indenização por danos morais, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei 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. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16235445 - Sentença “Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta reclamação em face as requeridas para solidariamente:

-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito 

reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção 
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monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a 

reclamada a pagar a reclamante, como indenização por danos morais, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei 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. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16235445 - Sentença “Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta reclamação em face as requeridas para solidariamente:

-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito 

reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a 

reclamada a pagar a reclamante, como indenização por danos morais, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei 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. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16235445 - Sentença “Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pela exclusão do polo passivo da TUIUTUR E AGUIA 

TUR e R.A.F. CORTES & CIA; e pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta reclamação em face as requeridas para solidariamente:

-CONDENAR a restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito 

reais), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a 

reclamada a pagar a reclamante, como indenização por danos morais, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei 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. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

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

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - SP233247 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16241161 - “Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE desta 

reclamação em face as requeridas para solidariamente:-CONDENAR a 

restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais), 

acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante, como indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 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.Homologo 

por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

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

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - SP233247 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16241161 - “Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE desta 

reclamação em face as requeridas para solidariamente:-CONDENAR a 

restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais), 

acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante, como indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 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.Homologo 

por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 
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9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

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

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - SP233247 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16241161 - “Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE desta 

reclamação em face as requeridas para solidariamente:-CONDENAR a 

restituição no valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais), 

acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir do evento danoso;-CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante, como indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 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.Homologo 

por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000774-79.2018.8.11.0008. REQUERENTE: GLAUCIO ARAUJO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução, proposta por GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA, em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se que o 

exequente não juntou aos autos o título executivo extrajudicial (certidão). 

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste nos autos o referido Titulo Executivo Extrajudicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Após, 

conclusos para o recebimento da ação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 09 de novembro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-61.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS COSTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16271118 - “Pelo exposto, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:-DEFERIR a justiça gratuita;-CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de 

Justiça).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.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. “... O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 72/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o servidor Arnaldo Teixeira de Matos, matricula 9614 

– Auxiliar Judiciário, designado Gestor Administrativo 3, lotado no Fórum 

desta Comarca de Campo Novo do Parecis, estará usufruindo 20 (vinte) 

dias de férias no período de 07 a 26.01.2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora SANDRA JAQUELINE TONIASSO, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 9046, para desempenhar as funções de Gestor 

Administrativo 3, bem como as funções de Distribuidor/Contador/Partidor 

no Cartório Distribuidor do Fórum desta Comarca no período de 07 a 

26.01.2019 – 20 dias, em face do Gestor Titular estar gozando suas férias 

regulares.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco e Declaração para fins de cumprimento da 

Resolução n. 156/2012-CNJ, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 08 de novembro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 071/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor PEDRO DAVI BENETII – MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis, no 

uso de suas atribuições legais.

Considerando que a Servidora VALDENICE CÂNDIDA DA SILVA, Matricula 

4161, Técnica Judiciária designada Gestora Geral, lotada na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, estará usufruindo 20 (vinte) dias 

de férias referente o exercício de 2018, no período de 07 a 26.01.2019, 

bem como estará de licença compensatórias no período de 28/01 a 

01/02/2019 – 05 (cinco) dias.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora ANGELA CARLA EINIK, matricula 7703, 

Técnica Judiciária designada Gestora Administrativa 2, para exercer a 

função de Gestora Geral - PDA-FC, na Central de Administração do Fórum 

desta Comarca, no período em que a titular estará usufruindo 20 (vinte) 

dias de férias referente o exercício de 2018 no período de 07 a 

26.01.2019 e licença compensatória no período de 28/01 a 01/02/2019 – 

05 (cinco) dias de compensatórias,

 durante o afastamento da titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco e Declaração para fins de cumprimento da 

Resolução n. 156/2012-CNJ, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.
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Campo Novo do Parecis-MT, 08 de novembro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000842-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

65 -3382244 0 ( 6 5 )  3 3 8 2 2 4 4 0  N Ú M E R O  D O  P R O C E S S O : 

1000842-97.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $38,160.00 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289) REQUERENTE: FLAVIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARINALVA RAMOS RODRIGUES - MT0012462A 

PARTE E QUALIFICAÇÃO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, 25, 3 

andar, sala 03, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 

Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a 

hipossuficiência alegada, considerando que a parte embargante deixou de 

juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim 

de demonstrar sua remuneração. 2. Vale ressaltar, que o ônus da prova 

incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do direito por ela 

invocado, o que não aconteceu no presente caso. 3. Assim, com 

fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

15 (quinze) 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). 4. Ausente a manifestação ou 

sendo infrutífera intimação, certifique-se. 5. Após, façam os autos 

conclusos. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 24 de outubro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO 

Assinado Digitalmente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20853 Nr: 1141-14.2006.811.0050

 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: ERMELINDO BOCARDI, MARILANI RODRIGUES BOCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guimarães 

Wiszka - OAB:RO2493, Gilberto Nalon Gonzaga - OAB:24969-B/PR, 

MARCO ANTONIO PADOVANI - OAB:23174/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIZ GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3.966-MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.224/236 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75923 Nr: 2720-79.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CÉSAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1762 Nr: 1626-58.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75906 Nr: 2703-43.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 18-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, CARGILL 

AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Tratam-se de autos de carta precatória oriundas da Quinta Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra sob os Códigos n. 62691 e 62063 em que é 

exequente Cargil Agrícola S.A. e executada Neite Gomes Stecca, que tem 

por objeto a penhora, avaliação e demais atos para a expropriação, 

mediante alienação judicial, do imóvel rural denominado Fazenda Astecca 

II, cuja área é de 1.583,6550 ha (um mil e quinhentos e oitenta e três 

hectares, sessenta e cinco ares e cinquenta centiares).

 A Executada se manifestou às fls. 176/179 dos autos Código n. 62691 e 

requereu a reconsideração do valor mínimo arbitrado para arrematação do 

bem em segunda praça de 60% conforme fixado pelo Juízo às fls.170/174, 

majorando para 80% a 90% do valor de avalição do bem que foi fixado 

R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), redesignando nova data para 

hasta pública.
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 É o relatório.

A alegação da parte de f. 176/179 encontra-se superada e preclusa, pois 

o executado peticionou em 02/10/2018, quando seu prazo seria 

01/10/2018, ou seja, o impugnante não interpôs o respectivo recurso no 

prazo legal.

 Ainda, com relação à arbitragem do preço mínimo de 60% (sessenta por 

cento) para a segunda praça, observando-se que o bem será expropriado 

em primeira praça no mínimo do montante designado na avaliação 

R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e na hipótese de venda em 

segunda praça o equivalente a pelo menos a 60 % (sessenta por cento) 

da avaliação (art. 891, parágrafo único CPC), o que não é considerado 

preço vil pela referido artigo que considera preço vil valor inferior a 50%

(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

 No mais, mantenho a decisão de fls. 170/174, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser designada data para hasta pública, nos termos 

ali consignados.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 668-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, CARGIL 

AGRÍCOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Tratam-se de autos de carta precatória oriundas da Quinta Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra sob os Códigos n. 62691 e 62063 em que é 

exequente Cargil Agrícola S.A. e executada Neite Gomes Stecca, que tem 

por objeto a penhora, avaliação e demais atos para a expropriação, 

mediante alienação judicial, do imóvel rural denominado Fazenda Astecca 

II, cuja área é de 1.583,6550 ha (um mil e quinhentos e oitenta e três 

hectares, sessenta e cinco ares e cinquenta centiares).

 A Executada se manifestou às fls. 176/179 dos autos Código n. 62691 e 

requereu a reconsideração do valor mínimo arbitrado para arrematação do 

bem em segunda praça de 60% conforme fixado pelo Juízo às fls.170/174, 

majorando para 80% a 90% do valor de avalição do bem que foi fixado 

R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), redesignando nova data para 

hasta pública.

 É o relatório.

A alegação da parte de f. 176/179 encontra-se superada e preclusa, pois 

o executado peticionou em 02/10/2018, quando seu prazo seria 

01/10/2018, ou seja, o impugnante não interpôs o respectivo recurso no 

prazo legal.

 Ainda, com relação à arbitragem do preço mínimo de 60% (sessenta por 

cento) para a segunda praça, observando-se que o bem será expropriado 

em primeira praça no mínimo do montante designado na avaliação 

R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e na hipótese de venda em 

segunda praça o equivalente a pelo menos a 60 % (sessenta por cento) 

da avaliação (art. 891, parágrafo único CPC), o que não é considerado 

preço vil pela referido artigo que considera preço vil valor inferior a 50%

(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

 No mais, mantenho a decisão de fls. 170/174, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser designada data para hasta pública, nos termos 

ali consignados.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 3565-14.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG FER INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA REGINA BADALOTTI - 

OAB:70.449/PR, DIEGO ZANETTI ROOS - OAB:40205/PR, ELADIO LUIZ 

ROOS - OAB:12.106/PR, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANE LAURA ISOTON - 

OAB:17.073-A

 Vistos.

Considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do 

recurso interposto, consignando as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21981 Nr: 2260-10.2006.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ZANELA, GLAUCIO ROGÉRIO REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do 

recurso interposto, consignando as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75776 Nr: 2614-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o autor, diante da não localização 

do bem, não requereu a conversão para ação executiva, bem como a 

natureza da lide em questão, JULGO extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.Revogo a decisão liminar de f. 

14.Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se.Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80292 Nr: 924-19.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o autor, diante da não localização 

do bem, não requereu a conversão para ação executiva, bem como a 

natureza da lide em questão, JULGO extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.Revogo a decisão liminar de f. 

20-20v.Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se.Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 
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2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4278 Nr: 1805-55.2000.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & NINO LTDA, MERCADO SANTO 

ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRBUTÁRIO, com fulcro no artigo 156, V, c/c artigo 174, caput, 

ambos do Código Tributário Nacional.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil.Procedimento isento de custas 

processuais.Recolham-se eventuais mandados expedidos.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 19 de 

outubro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19228 Nr: 2964-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos 

os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de abril de 

2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 1421514 

MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data 

de Publicação: DJ 12/05/2015)Com isso, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome da parte 

requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 2076-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLADICENA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840/PROCURADO

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 93-94 o executado efetuou o depósito de R$ 5.162,32 e 

R$51.594,96.

Manifestação da exequente às f. 96, requerendo o levantamento dos 

valores.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 93-94, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, a qual deverá 

informar a conta bancária para a transferência dos valores.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 66-32.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 146-147 o executado efetuou o depósito de R$ 9.024,14 e R$211,94.

Manifestação do exequente às f. 149-149v, requerendo a transferência 

dos valores na conta informada.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 146-147, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, conforme 

requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30006 Nr: 65-47.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYDE TEREZINHA JOCHEM, NELSON DEVES, 

VANDERLEI DEVES, NADIR MARIA JOCHEM, ARMINDO DEVES, OTERNO 

INÁCIO JOHAN, ALTAIR CEZER JOHAN, VALDECIR ANDRE JOHAN, 

VANTOIR JOSÉ JOHAN, ADELAIDE JOHAN GOMES DA SILVA, JAIR 

ROBERTO JOHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:16155, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente a análise do pleito de f. 202-202v intime-se a parte exequente 

para indicar a proporção dos valores que caberá ao herdeiro Armindo 

Deves (f. 192-193), no prazo de 15 dias.

 Com o aporte da informação, manifeste-se o herdeiro Armindo Deves, no 

prazo de 15 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 219 de 536



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31644 Nr: 1699-78.2009.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA CRISTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DEZORDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/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 certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 367-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 2450-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/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 certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 539-71.2016.811.0050

 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: MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ 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 autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97338 Nr: 827-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE CARAZINHO/RS, LEMOS, SEVERO E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARINHO LEMOS DOS SANTOS 

- OAB:RS/15982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça, visto que a guia 

juntada pelo patrono da parte autora se refere à guia do FUNAJURIS, e 

não de diligência de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 3278-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE FERNANDES DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29650 Nr: 3061-52.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, CLEUBER 

LOUREIRA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 
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OAB:15.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 91-69.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA JOAQUINA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, ELISABETE APARECIDA BASSANI - 

OAB:17.466B/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90673 Nr: 2230-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSDS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84851 Nr: 3663-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE UBERABA/MG, UBYFOL - UBY 

AGROQUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9.925-B/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 autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83605 Nr: 2925-74.2016.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT, Polliana Elena Varnier - OAB:20.951-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/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 autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73000 Nr: 947-96.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO GRAZIOLA, GRAZIOLA & LUCAS DE 

MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2921 Nr: 456-17.2000.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIR ANTONIO ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA DE MEDEIROS ROSA - 

OAB:5044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/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 o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64836 Nr: 2864-24.2013.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFDS, JDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA GONÇALVES NOBRE - 

OAB:16.665/MS

 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85825 Nr: 4312-27.2016.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTES ME, CLARISMAR 

ZUQUI, ELIZELA IAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, RAFAEL ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:16.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito formulado por 

CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTE-E e outros em face da SCANIA BANCO 

S/A. CONDENO o autor ao pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Atente-se 

quanto ao disposto no Provimento 14/2014/CGJ/TJMT.Sem prejuízo, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que, no prazo de vinte e 

quatro horas, proceda-se a retificação da distribuição, eis que não se 

trata de processo cautelar, mas sim, procedimento ordinário.Com o transito 

em julgado, arquive-se o feito com as comunicações 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 08 de 

novembro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90850 Nr: 2328-71.2017.811.0050

 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 CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO 

BELCHIOR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por estas razões e tudo mais o que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial ajuizado pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS em face de CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS 

BELCHIOR LTDA para REINTEGRAR o autor na posse do imóvel público 

denominado “Área Comunitária”, localizada na Av. Florianópolis, n° 1421, 

no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade. Por conseguinte, 

CONFIRMO a tutela de urgência deferida às f. 14-15, julgando extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos temos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, a parte requerida 

arcará com as custas, despesas processuais e honorários de advogado 

da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

causa.P.R.I.C.Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Intimem-se.Campo Novo do Parecis, 07 de 

novembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 2406-02.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 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 seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 560-86.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOMI RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS

 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 seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92629 Nr: 3347-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls. 32/33, requerendo o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61776 Nr: 2787-49.2012.811.0050

 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 
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ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DE SIQUEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609/MT, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 857-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO A. TEIXEIRA - ME, SEMILDO RODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103800 Nr: 3685-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/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, ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA 

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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68072 Nr: 1902-64.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORREIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256/ PROC-INSS

 Autos nº 1902-64.2014.811.0050 (Código 68072)

Autor: Pedro Correia dos Anjos

Requerido: INSS

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração contra sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos da parte autora.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que não há o que se falar em contradição, 

obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos da inicial foi devidamente 

fundamentada.

 Ocorre que elaborado o laudo pericial, restou claro que o autor se 

encontra incapacitado de forma parcial e temporária, fazendo jus, dessa 

forma, a concessão do auxílio doença, nos termos da sentença proferida 

aos autos.

Outrossim, a sentença é clara ao estabelecer o pagamento de auxilio 

doença e não aposentadoria por invalidez.

 Restou claro apenas a inconformidade da parte embargante (INSS) face a 

sentença proferida, não havendo o que se falar em contradição, omissão 

e obscuridade, pois o autor baseia o pedido apenas em fundamentações 

genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada.

Certifique-se o transito em julgado da sentença prolatada.

Se positivo, arquive-se o feito com as comunicações e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de fevereiro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001190-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PRETO MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001190-18.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JULIANO PRETO MARCONDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT, PROCURADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN MT Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. O artigo 4º, da Lei 9099/95, 

dispõe sobre a competência territorial para as causas previstas nesta Lei, 

explicitando em seus incisos I, II e III e parágrafo único, os locais 

adequados para a propositura da ação. Estão elencados entre eles o 

domicílio do réu ou, a critério do autor, o local onde aquele exerça as 

atividades profissionais, mantenha estabelecimento; no local onde a 

obrigação deva ser satisfeita ou o domicilio do autor ou do local do ato ou 

do fato, nas ações de reparação de dano e, ainda, em qualquer hipótese 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I do mesmo artigo. 

Ora, das opções previstas em lei, observo que o caso dos autos não se 

amolda em nenhuma delas, pois o autor tem residência devidamente 

comprovada em Sapezal e os reclamados em Cuiabá, não havendo 

qualquer relação com Campo Novo do Parecis, a não ser o fato de o 

protesto mencionado na inicial ter ocorrido no Cartório de Tabelionato 

Guedes, nesta cidade, o qual, aliás, não faz parte da relação processual 

em exame. Desta feita, não sendo este juízo competente para julgamento 

da causa, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei 9099/95, julgo extinto o 

feito, sem reoslução do mérito. Sem custas, a teor do disposto no art. 54, 

da Lei 9099/95. Após as formalidades e baixas devidas, arquive-se. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 8 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000149-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A S AMARAL HOTEL - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

JOSE GARCIA NETO (EXCIPIENTE)

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA (EXCIPIENTE)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXCIPIENTE)

JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000149-16.2018.8.11.0050. EXCEPTO: A S AMARAL HOTEL - ME 

EXCIPIENTE: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA, FERNANDO ROBERIO 

DE BORGES GARCIA, JOSE GARCIA NETO, CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA, JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA, MANOEL ANTONIO 

RODRIGUES PALMA Vistos. Trata-se de incidente de desonsideração da 

personalidade jurídica proposta por A.S. Amaral Hotel ME - Hotel Pousada 

Rosa dos Ventos em face de Engeglobal Construções Ltda, ambos 

devidamente qualificados nos autos, com a finalidade de incluir na 

demanda os sócios Fernando Robério de Borgs Garcia, José Garcia Neto, 

Carlos Antonio de Borges Garcia, José Luiz de Borges Garcia e Manoel 

Antonio Rodrigues Palma. Sustenta, em síntese, que a presente execução 

visa ao recebimento de serviços de hotelaria, cujas despesas de 

hospedagem não foram quitadas. Tendo os funcionarios da da empresa 

hospedado no hotel por meses. Foram esgotadas as possibilidades de 

cobrança sem que fosse possível localizar bens da empresa, conforme 

certidões dos oficiais, nas diversas tentativas de localização. Assim, 

pretende a inclusão dos sócios para que tenham seus bens particulares 

atingidos, pois restou indubitável a empresa responder pelos bens, pois 

restou indubitavelmente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da 

empresa e o prejuizo suportado pelo exequente. Em prosseguimento, 

vislumbro que houve a citação da empresa e dos sócios e não houve 

manifestação nos autos. Vieram os autos conclusos. Decido. Em análise 

detida dos autos restou demonstrada a regularidade formal do 

procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, primeiro pela 

citação dos sócios e oportunidade de se manifestarem nos autos quanto a 

inclusão de seus bens particulares, segundo porque com a ausência de 

manifestação, não há outra alternativa que não a presunção de 

veracidade da alegação do exequente. Como se não bastasse isso, o 

procedimento da execução cumpriu todas as etapas necessárias para 

configurar o abuso da personalidade jurídica, pois foram oportunizadas 

por diversas vezes a localização de bens, bem como a própria executada 

indicá-los para penhora, sendo infrutíferas em todas as oportunidades. 

Tanto que foi necessária a instauração do presente incidente. A teor do 

exposto, em consonância com a legislação pátria, no caso versado deve 

ser analisada a desconsideração sob a ótica do art. 50, do Código Civil, 

não bastando a ausencia de localização de bens ou inexistencia, por si 

só, para ser decretada. Exige-se mais, que seja verificado o desvio de 

finalidade ou a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso de 

personalidade. Ocorre que no caso dos autos há elementos suficientes 

para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, a fim de atingir os sócios, pois o título executivo que gerou a 

execução encontra-se de acordo com a lei, além de ter sido realizado o 

procedimento adequado para localizar bens da empresa, sem que 

lograsse êxito. O título executivo mencionado demonstra a prestação de 

serviço da empresa exequente e a ausência de pagamento, aliado as 

tentativas judiciais de recebimento, corresponde ao prejuízo suportado 

pela exequente e abuso da personalidade jurídica da executada. O 

contexto dos autos não deixa dúvidas sobre o desvio da finalidade da 

empresa ao se esquivar de indicar bens, ou até mesmo ocultá-los, sem 

justificativa, pois oportunizada a defesa na execução e ainda assim 

quedou-se inerte. Da mesma maneira observo no presente incidente, que 

acrescento, também os sócios devidamente citados deixaram de se 

manifestar. Assim, acolho o pedido formulado pelo exequente para 

decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, integrando seus sócios no polo 

passivo da presente ação, FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, 

JOSÉ GARCIA NETO, CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA, JOSÉ LUIZ 

DE BORGES GARCIA E MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA, 

determinando a citação para o pagamento no prazo legal, sob pena de 

bloqueio dos bens, nos termos do art. 53 e ss. da Lei 9099/95. 

Traslade-se cópia da presente decisão para execução, devendo o feito 

ser arquivado após as providências de praxe. Determino o 

prosseguimento da execução, na forma determinada na presente decisão. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 8 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010062-05.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A S AMARAL HOTEL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010062-05.2015.8.11.0050 Nome: A S AMARAL HOTEL - ME Endereço: 

Rua RUA SÃO PAULO, 1332 NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: Avenida MIGUEL SUTIL, 8695, 2º ANDAR CONJUNTO 1 SALA 3, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 CERTIDÃO Nos 

termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar as partes sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (cinco) dias. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 09 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BESTER GONZALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000319-22.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARLON BESTER GONZALES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Diante da manifestação do 

recorrente pela desistência do recurso, conforme referência 15426611, 

sendo prescindível a anuência do recorrido, art. 998, do CPC. Homologo a 

desistência e determino que após as formalidades e baixas devidas, 

arquive-se o presente feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 8 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000323-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HADAN JANDERSON SAMULEWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000442-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOARES MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Retifiquem-se 

a distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA SILVA TRINDADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

RODRIGO S DALLA RIVA - SOLUCOES EM SOFTWARES - ME 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000810-92.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NEUMA SILVA TRINDADE DE 

SOUZA REQUERIDO: RODRIGO S DALLA RIVA - SOLUCOES EM 

SOFTWARES - ME, BANCO DO BRASIL, PREFEITO MUNICIPAL DE 

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Diante do 

teor da certidão do evento 16357174 e 16357178, em decorrência do 

prejuízo causado à parte reclamada pelo pregão antes do horário 

designado para a audiência sem ciência da parte prejudicada, revogo a 

audiência de conciliação realizada fora do horário agendado, tornando 

sem efeito os atos ali realizados, e determino o necessário para o 

agendamento de nova audiência, devendo-se atentar para a realização na 

forma agendada e que as partes tomarem conhecimento por meio da 

intimação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de esitlo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 8 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA SILVA TRINDADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

RODRIGO S DALLA RIVA - SOLUCOES EM SOFTWARES - ME 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000810-92.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência do RECLAMADO RODRIGO 

DALLA RIVA SOLUÇÕES EM SOFTWARES, pelo correio sob alegação de 

AUSENTE por três vezes. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 09 de 

Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000040-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010453-23.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001105-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001105-32.2018.8.11.0050 Parte autora: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se 

de ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial 

contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 

535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 226 de 536



certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILTON RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-33.2013.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENI VICENTE PIGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX KRANSCZAK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010388-33.2013.8.11.0050. REQUERENTE: RENI VICENTE PIGATTO 

REQUERIDO: ALEX KRANSCZAK Vistos. Defiro em parte os pedidos 

formulados pelo autor para determinar: 1) A expedição de mandado de 

penhora, avaliação e remoação dos veículos localizados ID 4229030; 2) 

Diante do decurso do tempo, nova realização de penhora online nas 

contas do executado; Quanto ao pedido de nova pesquisa de veículos no 

RENAJUD, esclareço que como bem adiantado pela i. causídica, teve 

conhecimento de que o executado se trata de pessoas com patrimônio e 

ostenta boa condição financeira, de maneira que como teve acesso a tal 

informação, tem possibilidade de diligenciar nesta Comarca a respeito da 

situação do executado, inclusive bens e outra providências. Não se trata 

de "modernizar" com os sistemas e convênios, mas de providência da 

parte que pode muito bem diligenciar, como bem afirmou, já que recebeu 

"informações" das condições do executado, para localização ou indicação 

de patrimônio. Assim, indefiro o pedido de nova localização de bens no 

RENAJUD e quanto ao SERAJUD, conforme já mencionado, há certidão 

disponível na Secretaria do Juizado para que a parte promova a restrição 

desejada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 8 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000885-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000885-34.2018.8.11.0050 Parte autora: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se 

de ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial 

contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 

535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000942-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000942-52.2018.8.11.0050 Parte autora: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 
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ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000943-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000943-37.2018.8.11.0050 Parte autora: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000944-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000944-22.2018.8.11.0050 Parte autora: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000946-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000946-89.2018.8.11.0050 Parte autora: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000947-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000947-74.2018.8.11.0050 Parte autora: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-37.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE SILVA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000415-37.2017.8.11.0050. REQUERENTE: DONIZETE SILVA GOES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Diante do trânsito em 

julgado do acórdão da E. Turma Recursal que reformou a sentença, 

arquive-se o o feito, após as formalidades e baixas devidas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 9 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 
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sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARINES JOCHEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000416-22.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIA MARINES JOCHEM 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Diante do teor da certidão de ID 15657927, não tendo a parte recorrente 

cumprido um dos requisitos de recebimento do recurso, ausência de 

preparo, determino que após as formalidades e baixas devidas, pela 

deserção comprovada, nos termos do art. 42, §º, da Lei 9099;95, 

arquive-se o presente feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautleas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000952-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000952-96.2018.8.11.0050 Parte autora: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Diante do equívoco 

da decisão do ID 16424525 chamo o feito a ordem para revogá-la e passo 

a decidir: Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base 

em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 910 c/c art. 535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 09 de Novembro de 2018. 

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Retifiquem-se 

a distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), Sexta-feira, 09 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-72.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000154-72.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: LARYSSA SONHO INFANTIL 

LTDA - ME EXECUTADO: GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - ME Vistos. Diante do teor da resposta do bloqueio 

de ID 16410219, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 9 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000107-98.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: CHAMBERLIM GUERRINI 

SOARES TUNES LEITE EXECUTADO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Vistos. Diante do teor da certidão do ID 15265550 e 

o decurso do prazo para a exequente, sem manifestação ou retirada do 

boleto informado, arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000913-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA BRANDAO DE ANDRADE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000913-02.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SO AGRICOLA PECAS E 

IMPLEMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: IVANIA BRANDAO DE ANDRADE 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

Decido. Trata-se de ação monitória proposta por SO Agricola Peças e 

Implementos Ltda - EPP em face de Ivania Brandao de Andrade, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ocorre que a ação monitória segue 

rito especial que não se aplica nos casos do Juizado Especial. No mesmo 

sentido, enunciado nº 08 FONAJE: As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Pelo exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, por ser 

inadmissivel o procedimento, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 

9099/95. Isento de custas, a teor do art. 54, da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000020-45.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ELIEL CHERUBIM BARBOSA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Intime-se a parte 

autora para manifestação quanto ao teor da petição de ID 15955165, bem 

como quanto ao cumprimento final da obrigação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de aceitação tácita. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAMS DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIA NERIS CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT0012183A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000119-15.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: RODRIGO DAMS DECORACOES 

- ME EXECUTADO: CLERIA NERIS CARVALHO Vistos. Defiro o pedido 

formulado no ID 15869752, devendo ser efetivado o cancelamento da 

penhora e avaliação realizada nos autos nº 1010-97.2017.811.0100. Após 

o cumprimento da determinação, arquive-se o presente feito, com as 

formalidade e baixas necessárias. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000889-71.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JEAN CARLOS MATOS DE 

SOUSA EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Em detida análise 

dos autos, observo que os cheques apresentados pela parte autora 

encontram-se prescritos para fins de execução. É que inobstante haja 

pós-datação mencionando o acordo entre as partes para desconto 

posterior, é cediço que o STJ já fixou tese em sede de recurso repetitivo 

relacionado aos cheques pós-datados (TEMA 945) em que restou 

sedimentado que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional 

para fins de execução do cheque é o da data consignada no espaço 

reservado para a data de emissão, o que não ocorreu no caso do autos, 

pois a data da emissão é de 30.01.2018. Extrai-se dos autos que a ação 

foi ajuizada somente em 09.10.2018, portanto, há mais de seis meses da 

data da emissão, encontrando-se prescrito para a execução. O que não 

impede que seja cobrado por meio da ação adequada. Pelo exposto, 

reconheço a prescrição dos cheques apresentados na inicial, julgando 

extinta a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso II, do CPC e art. 52, inciso IX, "d", da Lei 9099/95. Isento de 

custas a teor do arto 54, da Lei do Juizado. Após as formalidades e 

baixas devidas, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000852-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA NEILA LEITE DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000852-44.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

REQUERIDO: VERA NEILA LEITE DUARTE Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Trata-se de ação monitória 

proposta por Itacir Camilo Rombaldi em face de Vera Neila Leite Duarte, 

ambos qualificados nos autos. Ocorre que a ação monitória tem 

procedimento especial que não se amolda ao rito do juizado especial, 

notadamente a teor do que dispõe o enunciado FONAJE 08 e art. 51, inciso 

II, da Lei 9099/95. Desta feita, sendo inadmissível o procedimento da 

monitória por ser incompatível com o rito do juizado, nos termos do art. 51, 

inciso II, da Lei 9099/95, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito. 

Isento de custas a teor do art. 54, da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-96.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CESAR GUOLLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000327-96.2017.8.11.0050. REQUERENTE: VANDERLEI CESAR GUOLLO 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Diante do teor da certidão de 

ID 16332873, bem como comprovação da emissão do alvará para 

levantamento do valor depositado e, ainda, a petição da executada ID 

16280659 informando o cumprimento da condenação, tenho que a 

execução deve ser extinta pelo cumprimento integral. Assim, nos termos 
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do art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, uma vez que 

consta dos autos que o executado satisfez a obrigação. Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 014/2018-Cverde - Ante a decisão proferida no CIA 

0726735-63.2018.8.11.0051, torna público o gabarito definitivo do Teste 

Seletivo realizado em 21.10.2018, a saber:

* O Edital N.º 014/2018-Cverde completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001228-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. ANDRÉ BARBOSA 

GUANAES SIMÕES PROCESSO n. 1001228-27.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: $60,874.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ALCIDES RENATO 

FARIAS TRAZANTE Endereço: Rua Albatroz, n 230, são miguel, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pelo requerido Estado de Mato Grosso no prazo de 15 

(quinze) dias. CAMPO VERDE, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 1887-29.2013.811.0051

 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: José Fermiano, Luzia Aparecida da Silva Fermiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Fermiano da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1887-29.2013.811.0051 – 76930

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia, a simples intimação de uma das Partes, sem que se 

demonstre efetivo perigo concreto na demora, não é matéria afeita ao 

plantão judicial.

Por outro lado, não há óbice ao pedido para nova tentativa de intimação da 

Herdeira.

Isso posto, EXPEÇA-SE o necessário para intimação da Herdeira Marlene 

Mendes Barbosa no endereço apontado pela Inventariante, para que 

cumpra o disposto na última decisão.

No mais, cumpra-se o disposto na decisão de p. 152/153.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71700 Nr: 691-58.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Isso posto, na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização por 

invalidez permanente e parcial.Tal valor deverá ser atualizado pelo INPC, a 

partir de 10 de setembro de 2009, e acrescido de juros moratórios à taxa 

legal, a partir da citação.CONDENO o Requerido ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 20 % do valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação do 

interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ARQUIVE-SE, 

com a baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 06 de 

novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 1596-92.2014.811.0051

 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: Wilson Cavallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Autos n° 1596-92.2014.811.0051 – 81610.

Indenizatória

Decisão.

Vistos etc.
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Nos termos da decisão de p. 80/81, caberia unicamente ao Requerente o 

pagamento dos honorários periciais.

Em manifestação de p. 95, o Requerente manifestou concordância quanto 

a proposta de honorários apresentada pelo Perito designado.

No entanto, devidamente intimado a realizar o depósito dos honorários 

periciais, o Requerente quedou-se inerte.

O Requerido, em manifestação de p. 99, pleiteou pela preclusão na 

produção de prova pericial.

Dessa forma, DECLARO a preclusão da produção da prova pericial 

anteriormente deferida.

Por outro lado, conforme consignado em audiência de cooperação, 

determinou-se, também, a produção de prova testemunhal.

Isso posto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias Partes intimar e 

comprovar a intimação das Testemunhas por elas arroladas, por meio da 

juntada da cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as Partes poderão 

apresentar suas testemunhas no dia da audiência, dispensando-se a 

intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84058 Nr: 3290-96.2014.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: José Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3290-96.2014.811.0051 - 84058

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 93/94 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15234 Nr: 1163-69.2006.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Dorivaldo Aparecido Dias

 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:

 (...) Assim, caso se constate melhora no quadro apresentado pelo 

Requerente, perfeitamente cabível a revisão, mesmo que administrativa, do 

benefício concedido judicialmente.Diante de todo o exposto, e para bem 

preservar o contraditório e a ampla defesa, INTIME-SE o Requerido para 

que, no prazo de 30 dias, apresente nos autos relatório de eventual 

perícia médica que tenha comprovado a ausência de incapacidade 

laborativa do Requerente, e que tenha sido usada como base para a 

cessação do benefício concedido por este Juízo, sob pena de se 

considerar a decisão administrativa de cessação do benefício como 

violação de ordem judicial.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 de novembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3826-78.2012.811.0051

 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: Almeri Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Rodrigues da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3826-78.2012.811.0051 - 74826

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário no qual a

 Inventariante, devidamente intimada para que desse prosseguimento ao 

feito, quedou-se inerte.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção da ação nos casos 

em que o Inventariante adotar postura desidiosa, deixando de cumprir com 

o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar o processo de forma 

adequada.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 31 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32793 Nr: 2911-97.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 
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525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82524 Nr: 2216-07.2014.811.0051

 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: Rosimeiry Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Autos n° 2216-07.2014.811.0051 - 82524

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

depósito integral da dívida, acrescida das custas processuais 

eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para depósito, 

independentemente de nova notificação, para interposição de impugnação, 

notadamente para a compensação de eventuais bonificações já pagas ao 

Exequente.

Não havendo o depósito da dívida, nem a interposição de impugnação, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando a habilitação do crédito do Exequente, acrescido de honorários 

advocatícios, nos autos da Ação Civil Pública 0800224-44.2013.801.0001.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81942 Nr: 1806-46.2014.811.0051

 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: Andreia Zain Scarton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Júlio César de Oliveira - OAB:8.312/MT, Sofia 

Alexandra Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141418 Nr: 1021-45.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banrisul S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Gilmar Pietsrzak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON AIRON DE ALMEIDA 

MACHADO - OAB:22777B, Elisa Maria Loss Medeiros - 

OAB:19.646/RS, JOÃO CARLOS ARPINI - OAB:52.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para nova tentativa de cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136740 Nr: 9158-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Exequente manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição 

juntada pela parte executada, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001909-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA LORENZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE ALMEIDA (RÉU)

ROSEMEIRE APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (RÉU)

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)
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C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, acerca da 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 21/01/2019, às 

17h00min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), 

devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na solenidade. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 9 de novembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001969-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DE FATIMA RODRIGUES - ME (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, acerca da 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 22/01/2019, às 

13h30min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), 

devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na solenidade, bem 

como para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, referente a diligência na zona urbana, devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de citação. 

É o que me cumpre. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 9 de novembro 

de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001703-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR CIMADON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), acerca da 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 21/01/2019, às 

13h40min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no 

endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 9 de novembro de 

2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137108 Nr: 9365-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Juliano de Assis Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25004/0, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador para que no prazo de 05 (cinco) dias impulsione o feito, sob 

pena de arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001152-03.2018.811.0051 Polo Ativo: CICERA MARIA DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CICERA MARIA 

DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e aplicação da 

Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em relação à inépcia da inicial 

arguida pela Ré em face da ausência de certidão oficial extraída do SPC 

não merece ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam 

documentos suficientes para análise do mérito, preenchendo desta forma, 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. Por fim, a Ré alega em sede de 

contestação alega a preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a 

legislação consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 

anos para o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de 

produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC como meio de 

prova da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos e serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 
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surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRAUDILEIA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001116-58.2018.811.0051 Polo Ativo: CRAUDILEIA SILVA ANDRADE Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CRAUDILEIA 

SILVA ANDRADE contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da 

prova, ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação e 

ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando áudio de 

contratação e telas sistêmicas, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora em petição, requereu a desistência da ação (Id 15409388), porém 

no presente caso, necessário se faz analise minuciosa do mérito para 

verificar existência ou não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo 

qual há de ser indeferido o pedido formulado em virtude das provas 

carreadas aos autos pela Ré, conforme autoriza o Enunciado 90, parte 

final do FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 
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acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos 

denominado “VIVO CONTROLE” referente a linha nº 066-99954-5972, 

juntando áudio de contratação, telas sistêmicas comprovando a relação 

jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, as telas sistêmicas 

juntadas pela Ré juntamente com o Áudio de contratação, onde a própria 

autora confirma a aquisição do serviço ofertado pela reclamada, bem 

como o valor em aberto da referida linha celular cancelada, há de ser 

admitida como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, evidenciando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 158,70 (cento e cinquenta e oito e setenta 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FRANCISMAR ALBUQUERQUE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VIEIRA DE MORAES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002288-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 14h00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS (REQUERENTE)

JOSE ALEXANDRE LOPES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes requerentes, mediante seus procuradores, 

para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 10h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT, com as advertências de praxe. Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 14h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 09h00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABADIA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 09h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON HAGUEDEIS ROMANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 13h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE NOGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 13h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON RODRIGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 09h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE JESUS PADILHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 10h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia, 05/02/2019 

às 15:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MOREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALBANO NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN SUZIANE SANTOS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 10h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KATIMA SOUZA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 
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MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

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: 1002285-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRYSTINA TOUSUBE DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 13h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIA APARECIDA DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 15h00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MAYARA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES SALVAGNINI DO COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 15h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 16h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO OTTONELLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 14h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-17.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FIDESKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANNA SOUSA XAVIER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 14h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE OLIVEIRA DE MATTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 16h20min, 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: 1002272-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GOUVEIA POLLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 14h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CONSTANTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 09h00, 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: 1002268-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDES CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 13h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA MENDONCA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 10h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURELIA SOUZA MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 13h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIR APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 14h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLAN SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-63.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KREISER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LOUREIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 09h00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO BUENO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 15h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 16h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINETH DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 16h00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 09h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 09h40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PORTELLA FONTES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 10h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADJA DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 10h00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 15h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 
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- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

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: 1002241-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LOURENCO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 16h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011393-19.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER ISABELLE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA AVENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 14h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON ANTONIO ENGELMANN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 14h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101947 Nr: 118-78.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Salviano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de 

intimar o advogado do réu, do inteiro teor da r. sentença lançada na ref. 

69, bem como, para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto na ref. 75. É o que me cumpre.

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 1382/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

 Considerando que a servidora Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto, Técnica Judiciária, exercendo a função de Gestora 

Judiciária no Juizado Especial Cível e Criminal, matrícula 4055, usufruirá 

férias no período de 10/12/2018 a 19/12/2018, referente ao exercício de 

2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA, Técnica 

Judiciária - matrícula 12010, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria do Juizado Especial Cível e 
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Criminal no período de 10/12/2018 a 19/12/2018.

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 09 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA n. 1379/2018.

 O Doutor Darwin de Souza Pontes – Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana – MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e

 Considerando o Ato nº 970/2018 – CM, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10372, que concede aposentadoria voluntária, a partir de 

07/11/2018, para a servidora Silete Maria Colombo – matrícula 4059 - 

Técnica Judiciária exercendo a função de Gestora Administrativa 3 no 

Fórum da Comarca de Canarana - Estado de Mato Grosso.

 RESOLVE:

 REVOGAR a partir desta data, a Portaria 056/2007, deste Juízo, que 

designou a servidora SILETE MARIA COLOMBO, matrícula 4059, Técnica 

Judiciária para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – PDA-FC 

nesta Comarca.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Canarana-MT, 07 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. OCCHI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

GILMAR OCCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA Impulsionamento por Certidão Nos termos do 

Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao requerente para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada de ID 16449843, no 

prazo legal. Canarana, 09 de novembro de 2018 Maria Amelia Dedone 

Costa Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000509-14.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora, através de seu procurador, para emendar 

a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 319, 

inciso II e artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, para que indique 

o endereço correto do requerido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000510-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI MARLI GOVARI (REQUERIDO)

WALDEMAR GOVARI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A constituição em mora do devedor nos contratos garantidos 

por alienação fiduciária comprova-se por carta registrada com aviso de 

recebimento, de acordo com §2º, art. 2º, do Decreto-Lei 911/69, sendo ela 

imprescindível para a concessão da liminar, conforme entendimento já 

sumulado pelo STJ: Súmula 72: A comprovação da mora é imprescindível à 

busca a apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, 

não há nos autos comprovação de que a parte requerida foi notificada 

extrajudicialmente, uma vez que o aviso de recebimento dos Correios 

constou três tentativas de entrega da notificação com a informação de 

“ausente”. Nesse sentido o entendimento dos Tribunais: TJ-SP - Apelação 

APL 10110851220158260625 SP 1011085-12.2015.8.26.0625 (TJ-SP) 

Data de publicação: 08/03/2016 Ementa: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR 

AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 

OCORRÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE 

"AUSENTE". NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. A autora enviou carta com aviso de recebimento para o 

endereço que o réu forneceu quando da celebração do contrato. Ocorre 

que a notificação enviada ao endereço fornecido pelo financiado só surte 

efeito quando recebida por alguém. Na hipótese, foram realizadas três 

tentativas de entrega da carta, mas em todas elas o réu estava ausente. 

Caso fosse desnecessário entregar a carta para alguém não haveria 

necessidade de juntar aos autos o Aviso de Recebimento. Ademais, é 

importante notar que as três tentativas de entrega da correspondência 

foram realizadas em horários em que a maioria das pessoas, de fato, 

ausenta-se de sua residência por estar em seu local de trabalho. Por fim, 

infrutíferas as tentativas de constituição em mora pelo envio de carta, o 

autor ainda pode optar pelo protesto do título. Sendo assim, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora, 

nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, inciso IV, do NCPC. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-74.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de intimar autor a providenciar 

e comprovar nos autos, no prazo de 05 dias, as custas referentes à carta 

precatória, bem como para que providencie o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 1562-18.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NEVES MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS 

MAGALHÃES - OAB:344954/SP, RAFAEL MORALES CASSEBE 

TÓFFOLI - OAB:213970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DEPENHORA, INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO, em 

que é parte credora: Jose Henrique Neves Morales, compareci ao 

endereço mencionado, em 30/10/2018 às 15horas, e ali estando NÃO FOI 
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POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA DO BEM MENCIONADO, PROCEDI A 

INTIMAÇÃO do devedor: Orlando Alves de Araujo, exarando seu ciente no 

anverso do mandado, e indaguei do veículo mencionado para penhora, e 

fui informada pelo mesmo que o referido veículo fora vendido há muito 

tempo. Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49808 Nr: 1702-86.2015.811.0029

 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): Ana Luiza da Silva Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que informe nos autos os dados bancários seu e 

de seu constituinte para emissão de Alvará Eletrônico de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21996 Nr: 2729-17.2009.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAM GOMES FERREIRA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que informe nos autos os dados bancários seu e 

de seu constituinte para emissão de Alvará Eletrônico de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 699 Nr: 275-16.1999.811.0029

 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): Heraldo Gelson Felten, Nédio Goldoni, Neusa 

Maria Goldoni

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão pelo prazo de 30 dias, conforme 

solicitado pela parte requerente, devendo a parte, após o decurso do 

prazo, manifestar-se nos autos independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 961-56.2009.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Creusa Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319 MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que se manifeste nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57601 Nr: 2736-62.2016.811.0029

 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: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que informe o endereço completo, incluíndo o 

número, para que seja possível o cumprimento da diligência, tendo em 

vista que na petição de fls. 73, datada de 30/10/2018, o endereço indicado 

está incompleto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59765 Nr: 874-22.2017.811.0029

 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): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS, FERNANDA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690, Cleverson Capuano de Oliveira - 

OAB:5914-B/MT, GUILHERME FERREIRA LEONCIO - OAB:66.991

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos às 

partes a fim de intimá-las acerca da sentença a seguir transcrita: "Vistos, 

BANCO DO BRASIL ajuizou a presente Ação Monitória contra V8 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, PAULO OLIVEIRA SANTOS e 

FERNANDA TIRLONI, visando ao recebimento da quantia de R$ 120.346,62 

(cento e vinte mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos) juntando para tanto os documentos de fl. 07/38. A petição inicial 

veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, 

sendo a inicial recebida pela decisão de fl. 39. Regularmente citados (fl. 81 

), os réus não efetuaram o pagamento nem opôsuram embargos 

monitórios, na consoante se depreende da certidão de fls. 82. É o breve 

relato. Decido. Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas 

partes, a não oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte 

autora verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando 

corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da 

sua pretensão. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 

120.346,62 (cento e vinte mil e trezentos e quarenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos) acrescida de correção monetária a partir do 

inadimplemento/propositura da ação e juros de mora a partir da 

citação/recusa ao pagamento. O valor acima, deverá ser acrescido o valor 

de 5% arbitrados de honorários advocatícios sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 701 do CPC. Converta-se o mandado inicial em 

mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Após, intimem-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, do NCPC 

e prosseguimento do feito com a expropriação de bens. Anote-se na 

D.R.A. que se trata de cumprimento de sentença. Às providências. 

Cumpra-se."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53012 Nr: 128-91.2016.811.0029

 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): Rudgero Antunes Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloir José Londero - 

OAB:41.608/GO

 Vistos, etc.
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 1. Tratam-se os presentes autos de ação penal, cujo trâmite processual 

fora suspenso em razão da aceitação, pelo réu, de proposta de 

suspensão condicional do processo (fls. 69/69-v.º), conforme previsto no 

artigo 89 caput da lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, que 

expressamente dispõe que;

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão 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.

2. No caso dos autos, a suspensão processual fora proposta e aceita 

pelo prazo descrito no termo de audiência constante nos autos, o que, por 

um mero e vago cálculo aritmético, é possível verificar o seu transcurso 

desde o início do período de prova até a presente data.

3. Não consta, no decorrer do prazo da suspensão, qualquer decisão 

judicial determinando a revogação do benefício.

O artigo 89, parágrafo 5º, da legislação de regência, aduz claramente que:

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

4. Portanto, tendo transcorrido o prazo da suspensão sem que tivesse 

ocorrido a sua revogação, declaro extinta a punibilidade do réu Rudgero 

Antunes Maciel, nos termos do artigo 89, parágrafo 5º da lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1.995.

5. Determino ainda, a destruição dos objetos apreendidos às fls. 40, nos 

termos do art. 91 do Código Penal.

6. Sem custas ou honorários.

7. Notifique o Ministério Público e intime-se o réu.

8. Após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos.

 9. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48574 Nr: 914-72.2015.811.0029

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 5. Com efeito, disciplina o art. 120 do Código de Processo Penal que a 

restituição será ordenada, quando cabível e, desde que não existam 

dúvidas quando ao direito da reclamante.6. No caso, por um lado restou 

demonstrada, em princípio, a propriedade sobre os valores apreendidos, 

por outro é evidente que a apreensão se mostra útil ao processo, 

porquanto, a teor do que dispõe o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, “ao 

proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do 

produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível”. 

7. Assim, entendo que a restituição da importância apreendida, somente 

poderá ser determinada após o trânsito em julgado da sentença, se for o 

caso, uma vez que interessa ao processo, sobretudo pela possibilidade 

de decretação de perdimento, caso reste demonstrado que a quantia 

apreendida é produto do crime ou foi utilizado para a sua prática.8. Sobre 

o tema, disciplina Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de 

Processo Penal Comentado, 4. ed, São Paulo : Revista dos Tribunais, p. 

306:“Interesse processual é o fato limitativo da restituição das coisas 

apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa 

recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. 

Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num 

processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua 

devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento 

indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja 

coisa de posse ilícita”.9. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 200/202, com fundamento 

no art. 118 do Código de Processo Penal. 10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 1160-97.2017.811.0029

 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: IASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro os pedidos de fl. 32, devendo a procuradoria estadual, caso 

queira, apresentar comprovante da incoerência do valor dos bens 

apresentados, bem como, proceder com a localização de bens de 

propriedade do “de cujus”.

 No mais, intime-se a requerente para manifestar-se no prosseguimento do 

feito.

 Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

 Intime-se a procuradoria estadual, nos termos do art. 183, §1º, CPC.

Intime-se a requerente, por Dje. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-04.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido para a realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome do Executado, 

Sky Serviços de Banda Larga Ltda, CNPJ nº 72.820.822/0001-20, no valor 

de R$ 5.940,37 (cinco mil novecentos e quarenta reais e trinta e sete 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se o 

Promovido para que, querendo, embargue no prazo legal. Em sendo 

negativa a busca, intime-se a parte Promovente para que requeira o que 

entender de direito. Em não havendo impugnação, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará para levantamento de valores e após, não havendo 

novas deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 06 de novembro de 

2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000377-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE BEVILACQUA DE GODOY (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da requerida 

Id. 16381118.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40679 Nr: 3220-68.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilio Euzebio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente PARA QUE ATENDA CORRETAMENTE 

AO IMPULSIONAMENTO DE FL. 38, informando o endereço ATUALIZADO 

do executado para que seja efetiva a citação do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110441 Nr: 4182-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Rondon da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Considerando que o réu manifestou, em duas certidões da sra. Oficial de 

Justiça, uma afirmando que desejava ser assistido pela Defensoria Pública 

e outra afirmando que seu Advogado era Dr. André Domingos, e este veio 

juntando sua defesa prévia, sem procuração nos autos, e devidamente 

intimado não o fez, DETERMINO a intimação pessoal do réu para constituir 

novo advogado, no prazo de 5 ( cinco) dias, ou se deseja ser 

representado pela Defensora Pública.

Na oportunidade, o novo advogado ou a defensora pública deverão, 

querendo, ratificar a resposta à acusação já apresentada.

Sanada a representação processual, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99277 Nr: 5431-67.2017.811.0024

 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: Franksnélio Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BEZERRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine Figueiredo de 

Freitas - OAB:MT5668-E, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100899 Nr: 6196-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sulamérica Cia Nacional de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevelt Ferreira Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70202 Nr: 473-09.2015.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilei Pinheiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirys Ataídes da Silva, Wiran Ataides da Silva, 

Novanher Pedro Alexandre Bertolin, Marta Trentini Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucélia Basílio da Silva - 

OAB:22184/GO, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Vanderlei 

Giacomelli Junior - OAB:117983/SP

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79226 Nr: 841-81.2016.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amílcar Bertholini de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIN LEONEL VILELA - 

OAB:15821, Murat Dogan - OAB:6917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:MT 5653

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96224 Nr: 4085-81.2017.811.0024
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 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: SIRLEY APARECIDA FRANCISCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pereira da Silva Hipólito, Jairo Secundino 

Hipólito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114, EDESIO JOSE SEGALA - OAB:11357, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8883

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74133 Nr: 1984-42.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Santander Banespa s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANDERSON LÚCIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:9098

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79821 Nr: 1104-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MATAGAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Seiki Hayachida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela De Almeida 

Vitalino - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82811 Nr: 2343-55.2016.811.0024

 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: Eliezer Arlindo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922, Carolina Davaglio de Arruda - 

OAB:16.501 - B/MT, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Nathalia Monteiro - 

OAB:18.873/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184-A, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Vistos, etc.

 Considerando-se a nova configuração do polo passivo da demanda, 

conforme decisão anterior que excluiu uma das empresas litisconsortes 

do polo passivo, ademais, levando-se também em consideração a 

informação encaminhada pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 

10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da Semana Nacional de 

Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de novembro de 2018, com 

fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de 

composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76304 Nr: 2956-12.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rander Rodrigues Farias, Leidiane Teixeira Campos 

Farias, AGROVALE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

PECUÁRIA LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:15182/A, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:11670

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72804 Nr: 1455-23.2015.811.0024

 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: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 
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OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:SP 156844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:SP237026, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:OAB Nº 

11.065-A

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 2180-12.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseana Vieira Andrade Rola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willys Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos para 

apreciação do pedido de venda do imóvel.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69344 Nr: 96-38.2015.811.0024

 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: Rosalvo Pires de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ibarra Papa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Luersen - OAB:14419

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação apresentada 

na petição de fls. 221/222, bem como o teor do OFÍCIO CIRCULAR n° 

10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da Semana Nacional de 

Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de novembro de 2018, com 

fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de 

composição amigável entre as partes.

 Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001124-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANNY KAROLLYNNY PINHO DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

LANNY KEWILLYN PINHO DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ CHAVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001124-19.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001126-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON JUNIOR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE PAULA OAB - MG82024 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001126-86.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001135-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIO GERALDO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELO PEREIRA DA SILVA OAB - MG100673 (ADVOGADO(A))

MARIANE ALVES DE SA OAB - MG164041 (ADVOGADO(A))

IVAN MARCOS FLORENTINO CAMARGO OAB - MG151186 

(ADVOGADO(A))

MARIANA XAVIER DE SOUSA OAB - MG149396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001135-48.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 
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por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001136-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ALVES DE SA OAB - MG164041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001136-33.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRA PEDROSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANÇA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001062-76.2018.8.11.0024. Vistos etc. I. RECEBO a inicial e DEFIRO a 

pretensão executória, nos termos do art. 528, caput, do CPC. II. Desta 

feita, intime-se pessoalmente a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias: a) pagar a importância de R$ 1.095,43 (mil e noventa e cinco reais e 

quarenta e três centavos), conforme cálculo contido na exordial, 

corrigidos até o ajuizamento da ação, correspondente às 3 (três) últimas 

prestações inadimplidas antes do pedido de cumprimento de sentença, 

mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) 

provar que já pagou; ou c) justificar a impossibilidade de pagamento. III. 

Frise-se à parte executada que, caso no prazo assinalado, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, serão determinados o protesto do débito na 

forma do art. 517 do CPC (art. 528, §1° do CPC) e a sua prisão civil, de 1 

(um) a 3 (três) meses, em regime fechado (art. 528, §3° e §4° do CPC). IV. 

Transcorrido o prazo de 3 (três) dias sem que a parte executada efetue o 

pagamento, prove que o efetuou ou apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, certifique-se e proceda-se ao necessário 

para protesto da execução, no valor acima exposto, na forma do art. 528, 

§1° do CPC, independentemente de nova determinação. V. Outrossim, 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, o que faço com base no art. 98 do 

CPC. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001089-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA GUIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001089-59.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. I. RECEBO a inicial e DEFIRO a pretensão executória, nos 

termos do art. 528, caput, do CPC. II. Desta feita, intime-se pessoalmente a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias: a) pagar a importância de 

R$ 655,98 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), conforme cálculo contido na exordial, corrigidos até o 

ajuizamento da ação, correspondente às 3 (três) últimas prestações 

inadimplidas antes do pedido de cumprimento de sentença, mais as 

prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) provar 

que já pagou; ou c) justificar a impossibilidade de pagamento. III. Frise-se à 

parte executada que, caso no prazo assinalado, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, serão determinados o protesto do débito na forma do art. 517 

do CPC (art. 528, §1° do CPC) e a sua prisão civil, de 1 (um) a 3 (três) 

meses, em regime fechado (art. 528, §3° e §4° do CPC). IV. Transcorrido o 

prazo de 3 (três) dias sem que a parte executada efetue o pagamento, 

prove que o efetuou ou apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, certifique-se e proceda-se ao necessário para protesto da 

execução, no valor acima exposto, na forma do art. 528, §1° do CPC, 

independentemente de nova determinação. V. Outrossim, DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, o que faço com base no art. 98 do CPC. VI. Expeça-se 

o necessário. VII. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000858-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROTILDES DE SIQUEIRA (RÉU)

ALINOR BENEDITO DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000858-32.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. I. Analisando os autos, verifica-se que o despacho de ID Num 

16061838, nomeou o Dr. Pablo Ramires Fonseca, OAB/MT nº 18.969, para 

atuar como curador especial dos confinantes, equivocadamente. Desse 

modo, retifico o item I, do aludido despacho para que se leia: Com fulcro no 

art. 257, IV, 671, I todos do CPC/2015 e considerando que a Defensoria 

Pública da Comarca patrocina a parte autora, nomeio como curador 

especial dos requeridos o Dr. Pablo Ramires Fonseca, OAB/MT n° 18.969, 

o qual deverá ser intimado para apresentação de contestação no prazo 

legal. II. Sem prejuízo do acima exposto, cumpra-se o item II do despacho 

de Num 16061838. III. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000455-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON MAZINE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000455-63.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 42.294,00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: VALDEI CAVALCANTI Endereço: FAZENDA ATARGINA 

OURO PRETO, zona rural, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: EDMILSON MAZINE Endereço: RUA 

GENEROSO PONCE, 154, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-430 

Procedo a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado(a) – 

via DJE, da audiência designada para tentativa de Conciliação no dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 15:00 horas, a realizar-se no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 09 de 

Novembro de 2018 Ivanete Loverde Mazocco (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001049-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES MULTIMARCAS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001049-77.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não 

cumpriu os requisitos do art. 319, mais especificamente em relação aos 

incisos II e VII, do CPC, assim como o documento de ID 16035047, não foi 

reproduzido na sua integralidade. II. Desse modo, intime-se a parte autora, 

por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, sob pena de extinção o feito, para: a) apresentar 

qualificação do requerido, nos termos do que dispõe o art. 319, II, do CPC; 

b) informar acerca da opção pela realização ou não da audiência de 

conciliação (art. 319, VII, CPC) e, c) trazer aos autos a reprodução integral 

do documento de ID 16035047 (Procuração). III. Certifique-se eventual 

silêncio. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001140-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (REQUERIDO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o presente 

feito, em cumprimento as determinações legais, intimando a parte 

requerente/exequente através do advogado, pelo DJE, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de diligências do Oficial de 

Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a Guia para 

pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

(www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de Recolhimento. Chapada 

dos Guimarães, 9 de novembro 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000168-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

Vistos, etc. I. Em razão da necessidade de se verificar as referidas áreas 

dos municípios de Planalto da Serra e Nova Brasilândia, então adquiridas 

pelo Banco Sistema S.A., nomeio o Oficial de Justiça JOÃO PAULO 

LACERDA PAES DE BARROS, para realizar um Laudo de Constatação e 

Localização das respectivas áreas e proporções de cada município, da 

Fazenda Santa Amália (Laranjal), no total de 24.910 hectares, matrícula 

603 (1º Ofício). II. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36895 Nr: 3576-34.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Haddad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento 

provisório e o presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício 

circular n° 274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no 

sentido de dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a 

prescrição do crédito tributário. Após, vieram os autos conclusos. É o 

relatório.Decido. Conforme entendimento recente firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, quando do julgamento no REsp n° 1.340.553/RS, de 

relatoria do Ministro Mauro Campbell, nas execuções fiscais, “havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

lei 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de 

imediato”.Em que pese não haver suspensão do processo no caso em 

tela, aplica-se o art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece 

que ‘decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato’. Assim, “in casu”, observa-se que a Fazenda 

Pública foi devidamente intimada da decisão que determinou a remessa 

dos autos ao arquivo provisório, em razão do valor do referido crédito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95388 Nr: 3603-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vladimir Josue Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante da Ciretran de Chapada dos 

Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fátima Aparecida Souza 

Barbosa Rosa - OAB:OAB/MT. 15395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, concedendo em definitivo a 

segurança pleiteada e deferida liminarmente em relação a liberação do 

veículo.Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC.Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.Publique-se. 

Intimem-se.Encaminhe-se cópia desta decisão, à autoridade impetrada, 

nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.Sem 

prejuízo do acima exposto, e, em virtude de não haver nos autos 
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comprovação do pagamento da taxa de guincho, proceda-se com o 

desconto da respectiva taxa, restituindo-se ao requerente o saldo 

remanescente.Havendo comprovação do pagamento da referida taxa, 

proceda-se a devolução integral do valor prestado em caução, conforme 

plei teado pelo impetrante,  independentemente de nova 

determinação.Transitada em julgado, arquivem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELRITA DE MACEDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 09 denovembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001558-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMARINO JOSE DE MELO OAB - TO779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”, para o devido cumprimento da decisão de id. 15248386, devendo 

esclarecer no mesmo ato, se o a to a ser cumprido é na Comarca de 

Colider ou na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, tendo em vista que a 

descrição do endereço constante na petição de id. não é clara, 

salientando que, em sendo confirmado o endereço na Comarca de Peixoto 

de Azevedo, NÃO há necessidade de depósito de diligência, eis que o 

Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colider não será competente para o 

cumprimento do ato. . COLÍDER, 09 de novembro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001956-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

FRANCIELE BIRCHES CANO SIBILIN (EXECUTADO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001956-97.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 7 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000095-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA BATISTA STRAPAZZAN REIS OAB - 

022.580.121-39 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000095-47.2016.8.11.0009. AUTOR(A): GUILHERME 

VINICIUS STRAPAZZAN REIS CURADOR: CRISTIANE APARECIDA 

BATISTA STRAPAZZAN REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Consoante manifestação da parte 
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autora (Num. 15427949 - Pág. 1), verifica-se que a autarquia devidamente 

intimada, conforme consulta no menu “expedientes,” registrou ciência em 

07/05/2018 e deixou transcorrer o prazo para implantar o benefício 

concedido por sentença judicial, mesmo advertida sobre a incidência da 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do art. 77, § 

1º, do NCPC (Num. 12364638 - Pág. 1/10). Em resposta à Carta Precatória, 

expedida por este Juízo, a parte requerida alegou alteração na renda de 

membro familiar, o que inviabiliza a manutenção do benefício de amparo 

social em razão da superação das condições que deram origem ao 

benefício (Num. 13727859 - pág. 1/4). Entanto, tal alegação já foi discutida 

em recurso de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos por 

este Juízo, eis que devidamente demonstrada nos autos a condição de 

miserabilidade da parte autora e de sua família, consoante art. 20, § 3º, da 

Lei 8.742/93 c.c. os RE’s nº 567.985/MT e 580.963/PR, em sede de 

repercussão geral, c.c. a jurisprudência dominante sobre o tema. Assim, 

considerando a inobservância da decisão anterior, intime-se a parte ré 

para proceder a implantação do benefício concedido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Ante o ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelas 

partes em razão da violação ao disposto no art. 77, § 2º, do Estatuto 

Processual Civil, determino o pagamento da multa já fixada em 10 (DEZ) 

VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 

9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do 

art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, solidariamente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalta-se que o pagamento da multa poderá ser 

parcelado em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, venham-me conclusos para decisão. 

Intime-se, PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, 

o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região 

norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes. Cientifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 08 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001933-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA NOGUEIRA GABIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO BEZERRA PELOSI OAB - PR65803 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR MELLO DE OLIVEIRA OAB - PR38387 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DA SILVA OAB - PR40273 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juízo da 2ª VAra Federal de Londrina/PR (DEPRECANTE)

QUITERIA DA SILVA ROMANINI (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001933-54.2018.8.11.0009. Vistos. Designo audiência de instrução para 

oitiva da testemunha da parte autora QUITERIA DA SILVA ROMANINI, para 

o DIA 11 DE ABRIL DE 2019, às 14H. Ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem. Intime-se a testemunha. Comunique-se o 

Juízo deprecante. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 8 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 2557-77.2005.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, ISRAEL MOYSES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Segundo a parte autora, a parte ré não implantou arbitrariamente o 

pagamento do benefício concedido por meio de decisão interlocutória e/ou 

sentença judicial.Realmente, as recentes decisões proferidas por este 

Juízo, determinando a implantação de benefícios pelo INSS, não têm sido 

acatadas..Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante 

desprestígio às decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade 

da justiça, porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência 

da multa pessoal a todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA 

PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja parte, como é o caso do 

Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista para que a decisão 

judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso IV e § 2º, do 

NCPC:.Assim, considerando-se que o valor da causa é irrisório em 

comparação ao porte da União, diante da manifesta gravidade do caso por 

veicular verbas alimentares e da repercussão negativa do 

descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade no 

funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, pelo 

menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 3083-73.2007.811.0009

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES FERREIRA, NILZA ADAMI LELIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, Vilma 

Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:MT/ 9.847, João Batista Ferreira - OAB:98.479, Nelson Feitosa 

- OAB:3839/MT

 Vistos.

 Deixo, por ora, de analisar os pedidos da parte exequente de fls. 

1006/1008.

É que consoante certidão de fl. 970, verifica-se que a petição inicial não 

atendeu ao disposto no art. 292 do Novo Código de Processo Civil, pois 

que a parte autora não atribuiu valor à causa, sendo que no processo de 

conhecimento, Código 23502, não houve concessão da gratuidade da 

justiça e, por ocasião da tramitação do processo, o r. Juízo não constatou 

a irregularidade, nem mesmo quando da prolação da sentença.

Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para conferir 

valor à causa, devendo corresponder ao proveito econômico esperado e 

já obtido, qual seja, R$ 4.309.974,92 (quatro milhões, trezentos e nove mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e 

honorários advocatícios de R$ 1.185.243,10 (um milhão, cento e oitenta e 

cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), consoante 

alvarás eletrônicos de fls. 782 e 783, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará na correção e arbitramento de ofício do valor da causa, nos 

termos do art. 292, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Do contrário, com a atribuição ao valor da causa, remetam-se os autos à 
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Contadoria para o cálculo das custas e taxas judiciais pendentes, 

certificando-se.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

levantamento de valores.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85318 Nr: 2718-09.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADOS, PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA ROMANO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 Vistos.

 De início, considerada a peculiaridade local, cidadãos humildes e de baixo 

poder aquisitivo, bem ainda o fato de se tratar de execução de parcelas 

atrasadas de verba alimentar, por representar quantia total tacanha, o que 

a presumir a insuficiência de recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte executada.

E, compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito alimentar, razão pela qual a parte exequente 

manifestou-se pela extinção do feito.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARTINS DURCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000891-04.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: DALVA MARTINS DURCO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. DALVA MARTINS DURCO 

ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, 

possuir todos os requisitos necessários para perceber o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ao ID 8254296, foi recebida a inicial, 

momento em que foi determinada a citação do requerido, bem como 

designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré 

apresentou contestação ao ID 9635977, alegando, em síntese, que a 

autora não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e 

outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 10202082, 

sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada remissivas à 

inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É 

o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2016, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 14/02/1961, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2016, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

7915352, pág. 2 – Certidão de casamento, constando como profissão do 

cônjuge, agricultor. b) ID 7915534 - Certidão do INCRA – Assentada 

Projeto Reforma Agrária em nome do pai da autora e Notas Fiscais e de 

Produtor rural. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 

eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 
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implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora desde 2002, quando a Autora morava na Comunidade Sol 

Nascente. Que na comunidade já tinha visto a autora trabalhando. Que a 

autora plantava arroz, milho e feijão, Que criava porco e galinha. Que 

atualmente a autora planta hortaliças, abobora e mandioca. Que a autora 

cria porco e galinha e, ainda, alguma vaquinha de leite. Que a autora não 

tem empregados, nem maquinários. Que na cidade a autora não tem casa, 

nem veículos”. (SIC) Nelton Sérgio de Lima. “Que conhece a autora faz 20 

anos. Que nesse período conheceu os pais da autora, com os quais ela 

morava. Que a atividade da chácara era plantio de café. Que a autora se 

casou e foi morar na Comunidade Sol nascente. Que na comunidade Sol 

Nascente a autora plantava arroz, café, criava porco e galinha. Que já viu 

a autora trabalhando diretamente no campo. Que na cidade, a autora não 

tem carro, nem moto, nem casa. Que a autora nunca teve empregados, 

nem maquinários para auxiliar a atividade”. (SIC) Zilda Mendes Amaral. 

Nesse contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da 

Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena 

parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida 

que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 

membros deva ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas, ouvidas em juízo, 

informaram que a autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, 

plantando arroz, milho, feijão, café e criando animais pequenos, sendo que 

estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade à Sra. Dalva Martins Durço, 

na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(04/08/2016), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Dalva Matins Durço. 

FILIAÇÃO Ercilia Aparecida da Silva Martins. REGISTRO GERAL (RG) 

221.861 SSP/MT. CPF/MF 014.384.581-00. DATA DE NASCIMENTO 

14/02/1961 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 04/08/2016 Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - 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”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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PEREIRA GOMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Inicialmente, salienta-se que, essa absurda política de o INSS 

lidar com números e não com a realidade das pessoas é lamentável e 

causa essa inaceitável situação inusitada, inclusive com modificação 

legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de estabelecer prazo 

de validade nas decisões judiciais, cassando-as sumária e implicitamente 

na senda meramente administrativa. O que é flagrantemente 

inconstitucional. Em que pese haja decisão deste juízo concedendo à parte 

autora a antecipação dos efeitos da tutela, para implantação do benefício 

pleiteado, sem fixação de prazo para cessação, conforme Ofício do INSS, 

este já estabeleceu prazo futuro para sua cessação. Ou seja, 

contrariando ordem judicial, pois a ordem judicial era para que o benefício 

fosse mantido até decisão contrária deste Juízo. Pois bem, nos termos do 

§ 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, “sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. No entanto, é 

fato, que não é possível a fixação de prazo para cessação de benefícios, 

pelo Poder Judiciário, em casos como o do presente feito, que dependem 

da realização de perícia médica pelo respectivo expert, pois, apesar de o 

Juiz não estar adstrito à conclusão do laudo médico a ser apresentado, 

podendo se convencer de outros elementos coligidos autos, não há 

dúvida que àquele (laudo pericial) é que poderá trazer com mais certeza o 

tempo de duração do benefício. Desta feita, a liminar concedida deverá ser 

cumprida até a revogação desta ou até o término do processo, caso não 

seja mantida na sentença, sob pena de responsabilização cível e criminal. 

Portanto, atenta ao disposto no § 8º do art. 60, da Lei 8.213/91, DEFIRO o 

requerimento formulado à fl. 111, e, por consequência, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judiciais, para que SE ABSTENHA de cessar o benefício concedido à 

parte autora em sede de tutela antecipada, mantendo-o até decisão 

contrária deste Juízo, sob pena de incurso em crime de improbidade 

administrativa, além de possível responsabilização cível e criminal. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Às providências. Colíder – MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001355-28.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: AMAURI COELHO DO AMARAL REQUERIDO: MONICA DA 

VEIGA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio direto, partilha de 

bens, fixação de guarda e alimentos com pedido de tutela de urgência, 

proposta por AMAURI COELHO DO AMARAL, em face de MONICA DA 

VEIGA SILVA AMARAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Com 

a inicial vieram os documentos, que fora recebido por este juízo ao ID 

10043921. Em seguida, a parte autora manifestou no ID 10457292, 

informando que as partes reconciliaram, pugnando pela extinção do feito. 

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, proposto por AMAURI COELHO DO 

AMARAL, em face de MONICA DA VEIGA SILVA AMARAL, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do CPC , uma vez que DEFIRO à gratuidade da justiça, na forma da 

lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 

31 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95779 Nr: 3141-95.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SOARES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento da aposentadoria rural por idade a Sra. Cleusa Soares 

Aragão, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do prévio 

requerimento administrativo - DER (30/06/2015) devidamente 

atualizadas.......Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).6 - Sem 

custas, na forma da lei.7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.8 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em 15 (quinze) dias.9 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º do Código de Processo Civil). Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 941-23.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE RAMOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 
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este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47338 Nr: 1134-77.2008.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54729 Nr: 2167-34.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91404 Nr: 241-42.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 3227-71.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES BORGES, MARIA ELZA DE 

SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora para se manifestar 

em relação a contestação de fls 218/223 dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 3271-85.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 FINALIDADE: intimação da parte autora referente ao despacho transcrito: 

Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52182 Nr: 2895-12.2009.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI ANTONIO DE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 96-64.2007.811.0009

 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: WALTER CONCEIÇÃO, LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92591 Nr: 1042-55.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 257 de 536



 Cod. Proc.: 89807 Nr: 2790-59.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISIO DE SOUZA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88942 Nr: 2060-48.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SIMPLICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89004 Nr: 2158-33.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 3271-85.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001671-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEBER RAFAEL CATALDI 

MANSUR REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA - EPP Vistos. 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 
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extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, 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.” De 

outro lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos 

artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). II. Indique nos pedidos a 

tutela de urgência com suas especificações, considerando ter sido 

abordada na fundamentação da petição inicial (NCPC, art. 319, IV). 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Colíder, 08 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

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

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001111-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a sentença de Num. 13318104 - Pág. 1/4, 

em que argumenta haver omissão no decisório, considerando ausente 

fundamentação do dano moral, bem como requer a suspensão do feito até 

julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.525.131 -RS e 1.525.174 -RS. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No mérito, não obstante os valiosos argumentos do(a) 

combativo(a) causídico(a), os pedidos da parte embargante não há como 

serem acolhidos, razão pela qual deixo de intimar a parte contrária para 

manifestação, pois que a decisão a ser prolatada não implicará em 

modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC). Ademais, 

sobreveio manifestação da própria parte ré dando conta do pagamento da 

condenação (Num. 14241863 - Pág. 1), o que prejudica o recurso por ela 

manejado. Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, 

observado o prazo do art. 48 da Lei 9.099/95 e preenchidos os demais 

requisitos contidos no art. 1.023 do NCPC. II.1 - Da omissão Não há falar 

em omissão no decisório objurgado. É que a condenação da parte 

embargante em danos morais, ainda que sucintamente, restou 

fundamentada na sentença de Num. 13318104 - Pág. 1/4, consoante o 

seguinte trecho: “No particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva 

(conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a 

indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção 

ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez 

psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de 

dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.” (sic). II.2 - 

Do pedido de suspensão Neste ponto, melhor sorte não lhe assiste. Ao 

revés do que argumenta a parte embargante, o Tema n.º 954 vinculado 

aos REsp’s 1.525.131-RS e 1.525.174-RS, em sede de recurso repetitivo, 

não engloba o pedido de indenização por dano moral decorrente de 

negativação indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito: 

“A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 

franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa; Ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 

Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se 

decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código 

Civil) ou outro prazo; Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em 

dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor 

(artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da 

sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); Abrangência da repetição 

de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados 

pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.” (sic). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO os embargos de declaração e mantendo incólume a sentença de 

Num. 13318104 - Pág. 1/4, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de Num. 

14241863 - Pág. 1 e de Num. 15939362 - Pág. 1. Cumpra-se. Colíder, 08 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))
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JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

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

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001111-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a sentença de Num. 13318104 - Pág. 1/4, 

em que argumenta haver omissão no decisório, considerando ausente 

fundamentação do dano moral, bem como requer a suspensão do feito até 

julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.525.131 -RS e 1.525.174 -RS. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No mérito, não obstante os valiosos argumentos do(a) 

combativo(a) causídico(a), os pedidos da parte embargante não há como 

serem acolhidos, razão pela qual deixo de intimar a parte contrária para 

manifestação, pois que a decisão a ser prolatada não implicará em 

modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC). Ademais, 

sobreveio manifestação da própria parte ré dando conta do pagamento da 

condenação (Num. 14241863 - Pág. 1), o que prejudica o recurso por ela 

manejado. Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, 

observado o prazo do art. 48 da Lei 9.099/95 e preenchidos os demais 

requisitos contidos no art. 1.023 do NCPC. II.1 - Da omissão Não há falar 

em omissão no decisório objurgado. É que a condenação da parte 

embargante em danos morais, ainda que sucintamente, restou 

fundamentada na sentença de Num. 13318104 - Pág. 1/4, consoante o 

seguinte trecho: “No particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva 

(conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a 

indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção 

ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez 

psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de 

dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.” (sic). II.2 - 

Do pedido de suspensão Neste ponto, melhor sorte não lhe assiste. Ao 

revés do que argumenta a parte embargante, o Tema n.º 954 vinculado 

aos REsp’s 1.525.131-RS e 1.525.174-RS, em sede de recurso repetitivo, 

não engloba o pedido de indenização por dano moral decorrente de 

negativação indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito: 

“A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 

franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa; Ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 

Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se 

decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código 

Civil) ou outro prazo; Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em 

dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor 

(artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da 

sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); Abrangência da repetição 

de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados 

pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.” (sic). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO os embargos de declaração e mantendo incólume a sentença de 

Num. 13318104 - Pág. 1/4, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de Num. 

14241863 - Pág. 1 e de Num. 15939362 - Pág. 1. Cumpra-se. Colíder, 08 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BLANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001883-28.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: CRISTIANE APARECIDA BLANK POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 13:40 e da da 

Decisão de ID: 16332172, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 08 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020017-86.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDFLEX PROMOTORA E SERVICOS DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO PENACHIN NETTO OAB - SP31405 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8020017-86.2015.8.11.0009. REQUERENTE: EDSON RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: CREDFLEX PROMOTORA E SERVICOS DE CREDITO LTDA 

Vistos. I - RELATÓRIO Em controle de qualidade, verificou-se inexatidões 

materiais na sentença prolatada em 05/11/2018 no Num. 13578492 - Pág. 

1/11 e Num. 16310552 - Pág. 1/12, especificamente quanto: a) ao cálculo 

efetuado do real valor das prestações, em que o montante do empréstimo 

contratado foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e não R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) como afirmamos; b) bem como aos depósitos 

efetuados pela parte autora em contas bancárias de Rodrigo Junqueira de 

Jesus, Solange F da Mota e Dalva Braga Lima Santos, e não somente em 

conta da primeira pessoa citada, como afirmamos. Efetuado os 

necessários esclarecimentos, as inexatidões materiais serão agora 

corrigidas, de ofício, pelo complemento de sentença que se passa a 

prolatar, na autorização do art. 494, inciso I, do NCPC. No mais, dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de ilegitimidade passiva A preliminar 

suscitada pela parte ré resta prejudicada com o exame do mérito, como se 

verá. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação e os 
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pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte 

autora não têm como serem acolhidos, prevalecendo os argumentos da 

parte ré. É que aquela 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. Verifica-se, em verdade, que a parte autora certamente foi 

vítima de golpe por fraudadores sem qualquer ingerência ou negligência da 

parte ré. Inicialmente, o contrato acostado por aquela no Num. 2894936 - 

Pág. 1/5 não possui validade jurídica, pois que não assinado pelo 

contratante no campo específico, como se vê na figura abaixo (Num. 

2894936 - Pág. 4): De outro lado, na declaração acostada no Num. 

2894936 - Pág. 5, impossível se identificar o detentor da assinatura 

lançada acima da assinatura da parte autora, como se vê na seta 

indicativa na figura abaixo: Depois, a fraude vem consolidada em 

circunstância extremamente incomum e atípica consistente na exigência, 

do tomador do empréstimo, de depósito de valores irrazoáveis pela 

instituição financeira, consistentes em nada menos que 12 (doze) 

parcelas que totalizaram o importe de R$ 15.979,00 (quinze mil reais, 

novecentos e setenta e nove reais). Isto porque, obviamente, o mercado 

financeiro não exige a imediata contraprestação para ser ver remunerado 

pelo empréstimo do capital, vale dizer, o pagamento de juros não precede 

a transferência do financiamento, pois, por evidente, quem contrai 

empréstimo ou está momentaneamente sem o capital desejado ou não quer 

se descapitalizar. A par disso, a própria taxa supostamente contratada, o 

valor da prestação e o prazo para o montante do empréstimo, por si só, já 

levantava suspeitas. Para parcelas fixas, segundo a calculadora do 

cidadão disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, aplica-se 

a seguinte fórmula: E, simulado o cálculo na respectiva calculadora, 

tem-se que as prestações para o capital emprestado de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), com taxa de juros de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos 

por cento) para um período de 120 (cento e vinte) meses, ou seja, 10 

(dez) anos, resultaria, em verdade, em R$ 1.650,29 (um mil, seiscentos e 

cinquenta reais e vinte e nove centavos): Ademais, as mensagens 

eletrônicas trocadas entre a parte autora, pelo endereço eletrônico 

ed.ribeirosil@hotmail.com, e suposta pessoa conhecida por Beatriz, esta 

por meio do endereço eletrônico atendimento.creditoflex@gmail.com, 

também não possuem densidade suficiente a responsabilizar a parte ré. É 

que o domínio “GMAIL.COM” daquele endereço eletrônico não assegura 

que Beatriz seja funcionária da parte ré, muito ao contrário, por integrar 

pacote de serviços gratuitos oferecidos pela multinacional GOOGLE LLC, 

tal endereço pode ter sido criado por qualquer pessoa, inclusive falsários, 

como aparenta ser o caso. Esta conclusão vem referendada pelo domínio 

“WIX” do sítio eletrônico da suposta instituição financeira 

http://creditoflex.wix.com/flex, pouco usual para empresas de médio e 

grande porte e sobretudo para instituições financeiras ou que operam em 

tal mercado. Isto porque se trata de plataforma “online” de criação e 

edição de sítios eletrônicos por meio de ferramentas mais simples e fáceis 

de operar pelo próprio usuário final, dispensado programadores de HTML, 

CSS, Java, JavaScript, PHP e outras tecnologias. No entanto, a facilidade 

possui limitações para adequação a negócios de maior vulto e volume, 

além de maior vulnerabilidade na segurança de dados. Chama atenção a 

mensagem eletrônica do dia 22/05/2015, enviada às 11:33:29, acostada no 

Num. 2894939 - Pág. 1, em que consta o seguinte conteúdo: “olá! Sr. 

Edson Acabei de receber o email a onde me informaram que sua linha de 

credito está congelado no sistema devido ter gerado o iof (imposto 

operacional financeiro) que conta na 3 casula do seu contrato a onde fala 

que caso seja o mutuário deverá efetuar o pagamento para liberação a 

onde e gerado no valor de 1.489,85 ,porem a financeira reebolsara em 

forma de bonificaçâo juntamente com sua liberação totalizando o valor de 

101.490,00 a onde a liberação ocorrera de imediato.” Como visto, a única 

exigência foi um depósito de R$ 1.489,85 (um mil, quatrocentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e cinco centavos), referente a IOF, além de R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais) de taxa de liberação, consoante 

mensagem eletrônica do dia 25/05/2015, enviada às 16:57:34, acostada no 

Num. 2894946 - Pág. 3. Tais valores somados resultam 2.488,85 (dois mil, 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), montante 

muito inferior ao desembolsado pela parte autora, de R$ 15.979,00 (quinze 

mil reais, novecentos e setenta e nove reais). Não bastasse todas as 

inconsistências apontadas, verifica-se que os depósitos foram efetuados 

em benefício de Rodrigo Junqueira de Jesus em conta bancária mantida no 

Banco do Brasil, Agência 3424-X, conta corrente n.º 23.974-7, Solange F 

da Mota, em conta bancária mantida na Banco do Brasil, Agência 5936-6, 

conta corrente n.º 302.051-1 e Dalva Braga Lima Santos em conta 

bancária mantida na Caixa Econômica Federal, Agência 4150, conta 

poupança n.º 17040-1. Caso se tratasse de instituição financeira, o 

mencionado depósito seria efetuado em conta bancária em nome da 

própria pessoa jurídica envolvida, e não em nome de pessoas físicas, 

inclusive em conta poupança, em benefício de pessoas que não têm 

qualquer relação formal com a parte ré. Daí porque, 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 não socorre 

a parte autora o boletim de ocorrência de Num. 2894943 - Pág. 1/2 em 

desfavor da parte ré, por se tratar de declaração unilateral que é efetuada 

perante a autoridade policial, o que, logicamente, não confere veracidade 

absoluta a seu conteúdo. Na realidade, o registro policial serve para a 

parte autora direcionar a atuação da autoridade respectiva para as 

pessoas de Rodrigo Junqueira de Jesus, Solange F da Mota e Dalva Braga 

Lima Santos, que efetivamente receberam o numerário depositado por 

aquela. 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, prejudicada a arguição preliminar. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 09 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020017-86.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDFLEX PROMOTORA E SERVICOS DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO PENACHIN NETTO OAB - SP31405 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8020017-86.2015.8.11.0009. REQUERENTE: EDSON RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: CREDFLEX PROMOTORA E SERVICOS DE CREDITO LTDA 

Vistos. I - RELATÓRIO Em controle de qualidade, verificou-se inexatidões 

materiais na sentença prolatada em 05/11/2018 no Num. 13578492 - Pág. 

1/11 e Num. 16310552 - Pág. 1/12, especificamente quanto: a) ao cálculo 

efetuado do real valor das prestações, em que o montante do empréstimo 

contratado foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e não R$ 120.000,00 
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(cento e vinte mil reais) como afirmamos; b) bem como aos depósitos 

efetuados pela parte autora em contas bancárias de Rodrigo Junqueira de 

Jesus, Solange F da Mota e Dalva Braga Lima Santos, e não somente em 

conta da primeira pessoa citada, como afirmamos. Efetuado os 

necessários esclarecimentos, as inexatidões materiais serão agora 

corrigidas, de ofício, pelo complemento de sentença que se passa a 

prolatar, na autorização do art. 494, inciso I, do NCPC. No mais, dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de ilegitimidade passiva A preliminar 

suscitada pela parte ré resta prejudicada com o exame do mérito, como se 

verá. 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. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte 

autora não têm como serem acolhidos, prevalecendo os argumentos da 

parte ré. É que aquela 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. Verifica-se, em verdade, que a parte autora certamente foi 

vítima de golpe por fraudadores sem qualquer ingerência ou negligência da 

parte ré. Inicialmente, o contrato acostado por aquela no Num. 2894936 - 

Pág. 1/5 não possui validade jurídica, pois que não assinado pelo 

contratante no campo específico, como se vê na figura abaixo (Num. 

2894936 - Pág. 4): De outro lado, na declaração acostada no Num. 

2894936 - Pág. 5, impossível se identificar o detentor da assinatura 

lançada acima da assinatura da parte autora, como se vê na seta 

indicativa na figura abaixo: Depois, a fraude vem consolidada em 

circunstância extremamente incomum e atípica consistente na exigência, 

do tomador do empréstimo, de depósito de valores irrazoáveis pela 

instituição financeira, consistentes em nada menos que 12 (doze) 

parcelas que totalizaram o importe de R$ 15.979,00 (quinze mil reais, 

novecentos e setenta e nove reais). Isto porque, obviamente, o mercado 

financeiro não exige a imediata contraprestação para ser ver remunerado 

pelo empréstimo do capital, vale dizer, o pagamento de juros não precede 

a transferência do financiamento, pois, por evidente, quem contrai 

empréstimo ou está momentaneamente sem o capital desejado ou não quer 

se descapitalizar. A par disso, a própria taxa supostamente contratada, o 

valor da prestação e o prazo para o montante do empréstimo, por si só, já 

levantava suspeitas. Para parcelas fixas, segundo a calculadora do 

cidadão disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, aplica-se 

a seguinte fórmula: E, simulado o cálculo na respectiva calculadora, 

tem-se que as prestações para o capital emprestado de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), com taxa de juros de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos 

por cento) para um período de 120 (cento e vinte) meses, ou seja, 10 

(dez) anos, resultaria, em verdade, em R$ 1.650,29 (um mil, seiscentos e 

cinquenta reais e vinte e nove centavos): Ademais, as mensagens 

eletrônicas trocadas entre a parte autora, pelo endereço eletrônico 

ed.ribeirosil@hotmail.com, e suposta pessoa conhecida por Beatriz, esta 

por meio do endereço eletrônico atendimento.creditoflex@gmail.com, 

também não possuem densidade suficiente a responsabilizar a parte ré. É 

que o domínio “GMAIL.COM” daquele endereço eletrônico não assegura 

que Beatriz seja funcionária da parte ré, muito ao contrário, por integrar 

pacote de serviços gratuitos oferecidos pela multinacional GOOGLE LLC, 

tal endereço pode ter sido criado por qualquer pessoa, inclusive falsários, 

como aparenta ser o caso. Esta conclusão vem referendada pelo domínio 

“WIX” do sítio eletrônico da suposta instituição financeira 

http://creditoflex.wix.com/flex, pouco usual para empresas de médio e 

grande porte e sobretudo para instituições financeiras ou que operam em 

tal mercado. Isto porque se trata de plataforma “online” de criação e 

edição de sítios eletrônicos por meio de ferramentas mais simples e fáceis 

de operar pelo próprio usuário final, dispensado programadores de HTML, 

CSS, Java, JavaScript, PHP e outras tecnologias. No entanto, a facilidade 

possui limitações para adequação a negócios de maior vulto e volume, 

além de maior vulnerabilidade na segurança de dados. Chama atenção a 

mensagem eletrônica do dia 22/05/2015, enviada às 11:33:29, acostada no 

Num. 2894939 - Pág. 1, em que consta o seguinte conteúdo: “olá! Sr. 

Edson Acabei de receber o email a onde me informaram que sua linha de 

credito está congelado no sistema devido ter gerado o iof (imposto 

operacional financeiro) que conta na 3 casula do seu contrato a onde fala 

que caso seja o mutuário deverá efetuar o pagamento para liberação a 

onde e gerado no valor de 1.489,85 ,porem a financeira reebolsara em 

forma de bonificaçâo juntamente com sua liberação totalizando o valor de 

101.490,00 a onde a liberação ocorrera de imediato.” Como visto, a única 

exigência foi um depósito de R$ 1.489,85 (um mil, quatrocentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e cinco centavos), referente a IOF, além de R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais) de taxa de liberação, consoante 

mensagem eletrônica do dia 25/05/2015, enviada às 16:57:34, acostada no 

Num. 2894946 - Pág. 3. Tais valores somados resultam 2.488,85 (dois mil, 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), montante 

muito inferior ao desembolsado pela parte autora, de R$ 15.979,00 (quinze 

mil reais, novecentos e setenta e nove reais). Não bastasse todas as 

inconsistências apontadas, verifica-se que os depósitos foram efetuados 

em benefício de Rodrigo Junqueira de Jesus em conta bancária mantida no 

Banco do Brasil, Agência 3424-X, conta corrente n.º 23.974-7, Solange F 

da Mota, em conta bancária mantida na Banco do Brasil, Agência 5936-6, 

conta corrente n.º 302.051-1 e Dalva Braga Lima Santos em conta 

bancária mantida na Caixa Econômica Federal, Agência 4150, conta 

poupança n.º 17040-1. Caso se tratasse de instituição financeira, o 

mencionado depósito seria efetuado em conta bancária em nome da 

própria pessoa jurídica envolvida, e não em nome de pessoas físicas, 

inclusive em conta poupança, em benefício de pessoas que não têm 

qualquer relação formal com a parte ré. Daí porque, 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 não socorre 

a parte autora o boletim de ocorrência de Num. 2894943 - Pág. 1/2 em 

desfavor da parte ré, por se tratar de declaração unilateral que é efetuada 

perante a autoridade policial, o que, logicamente, não confere veracidade 

absoluta a seu conteúdo. Na realidade, o registro policial serve para a 

parte autora direcionar a atuação da autoridade respectiva para as 

pessoas de Rodrigo Junqueira de Jesus, Solange F da Mota e Dalva Braga 

Lima Santos, que efetivamente receberam o numerário depositado por 

aquela. 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, prejudicada a arguição preliminar. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 09 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52395 Nr: 3138-53.2009.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID KANEY DE SOUZA REIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 CERTIFICO que passo a intimar o i. procurador do Autor do Fato, Dr. 

Alcides Ferreira da Rocha Junior para tomar ciência do r. despacho de fls. 

235, abaixo transcrito:"Vistos em correição. Observado que os supostos 

interessados na propriedade da motocicleta apreendida no processo 

foram intimados para comprovarem a posse/propriedade dela, mas 

permaneceram inertes. Sem delongas, decreto o perdimento da 

motocicleta descrita no processo. Determino a avaliação pelo meirinho. 

Após, nos termos do art. 144-A do Código de Processo Penal ordeno que 

seja realizado o leilão eletrônico. Nomeio como leiloeira judicial a Sra. 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, com endereço eletrônico 

contato@balbinoleiloes.com.br, endereço postal na Rua 02, n.º 264, Lote 

A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340, em Cuiabá/MT. Fixo o 

percentual de 5% sobre o valor da arrematação a título de comissão da 

leiloeira. Em caso de não se realizar o leilão, em razão de pedido das 

partes, será devido ao leiloeiro apenas o percentual de 2,5 % de 

comissão. Depois de realizado o leilão judicial, destacado a porcentagem a 

ser paga a leiloeira, faço doação do montante a Guarda Mirim, entidade 

beneficente visando seu aproveitamento útil em favor da própria 

sociedade. Intime-a para apresentar conta bancária para a devida 

transferência, em 05 dias. Com a apresentação da respectiva, expeça-se 

o competente alvará judicial, e desde logo autorizo a transferência do 

valor à conta de titularidade da entidade beneficiada, arquivando-se em 

sequência os autos.Intimem-se. Cumpra-se."

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001249-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIMAR FELICIANO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001249-18.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: GESSIMAR 

FELICIANO DE ASSIS Vistos. Cumpra-se na forma requerida, servindo a 

presente Carta Precatória como mandado. Expeça-se o necessário. Após, 

devolva com nossas homenagens. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento 

de Resende Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000413-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. J. D. S. (AUTOR(A))

L. A. B. J. (AUTOR(A))

G. V. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta Precatória foi 

devolvida negativa.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA GOMES CARDOSO OAB - RO8355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BARBOSA COSTA 03049616121 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001254-40.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ALESSANDRO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA EXECUTADO: 

FRANCIELE BARBOSA COSTA 03049616121 Vistos. Nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, nos 

seguintes termos: Proceder a parte autora o recolhimento das custas 

processuais com base no valor da causa no prazo de 15 dias. Após 

decurso do prazo, retornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 9 de novembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito .

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001253-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE SILVA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001253-55.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JACKELINE SILVA DE CARVALHO Vistos. Nos termos dos artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil, faculto ao Requerente emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo 

único do artigo 321 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 

Deve a parte autora realizar o recolhimento das custas processuais com 

base no valor da causa no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. P. I. Após decurso do prazo, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001247-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

requerido (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001247-48.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO BARBOSA REQUERIDO: REQUERIDO 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão c/c obrigação de fazer e 

tutela provisória de urgência formulado por ANTÔNIO AUGUSTO 

BARBOSA em face de TERCEIROS POSSUIDORES objetivando a 

concessão de liminar de busca e apreensão de um veículo Motocicleta 

Honda XR 250 TORNADO, PLACA Nº NJI2644, RENAVAM: 135405181, 

ANO: 2008/2008, COR: PRETA, CHASSI: 9CSMD34008R041292, NUMERO 

DO MOTOR: MD34E-8041292. Narra que em meados de 2014, o autor 

ANTÔNIO AUGUSTO BARBOSA vendeu o veículo através de seu filho, e o 

comprador na época da transação pegou o recibo devidamente 

preenchido, mediante a promessa de efetuar a transferência para seu 
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nome. O autor ANTÔNIO AUGUSTO BARBOSA alega que não teve a 

cautela de guardar os documentos e que não tinha conhecimento de que o 

veículo ainda se encontrava em sua propriedade. Ocorre que no ano de 

2016, foi surpreendido ao receber uma notificação de multa em seu nome, 

momento em que tomou conhecimento que o veículo vendido, não havia 

sido transferido de propriedade bem como teve seu nome protestado por 

inscrição na dívida Ativa devido ao débito de IPVA. Desse modo, requereu 

o deferimento do pedido liminar de bloqueio judicial por meio de RENAJUD 

como também a busca e apreensão do veículo supracitado. Decido. 

Analisando os autos, observo que não há qualquer documento acostado 

referente à suposta venda do veículo Motocicleta Honda XR 250 Tornado, 

Placa nº NJI2644, RENAVAM: 135405181, Ano: 2008/2008, Cor: Preta, 

Chassi: 9CSMD34008R041292, Número do motor: MD34E-8041292. De 

acordo com a regra do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus 

da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Considerando, portanto, que o autor ANTÔNIO AUGUSTO BARBOSA não 

logrou êxito em demonstrar de forma cabal que houve a tradição do 

veículo, faculto ao mesmo a oportunidade de emendar a inicial a fim de 

deixar claro os fatos alegados, indicando precisamente o suposto 

comprador e sua qualificação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000519-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000519-07.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA RÉU: B. DA 

SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP Defiro o 

pedido anterior. Cite-se o pólo passivo por edital, para que responda à 

presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital. Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio curador especial, a Defensoria Pública. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001227-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. N. (REQUERENTE)

I. A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º 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, 

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).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000504-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESEUX TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000504-38.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: LESEUX 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Defiro o a dilação de prazo solicitada. 

P. I. Comodoro/MT, 9 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-62.2018.8.11.0046

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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.F. ORNESKI (EXECUTADO)

JOSIANE FERREIRA ORNESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001259-62.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: J.F. 

ORNESKI, JOSIANE FERREIRA ORNESKI Vistos. Nos termos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao Requerente emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, nos seguintes 

termos: Deve a parte autora realizar o recolhimento das custas 

processuais com base no valor da causa no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. P. I. Após decurso do prazo, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Comodoro/MT, 9 de novembro de 2018. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001171-24.2018.8.11.0046

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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (EXECUTADO)

J CARLOS DE SOUSA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º 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, 

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).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001111-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - 110.803.908-12 (PROCURADOR)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - 708.919.741-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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COMODORO DESPACHO Processo: 1001111-51.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: RONALDO LUIZ DA SILVA REQUERIDO: EDILAINE ALVES 

DE OLIVEIRA PROCURADOR: ELIANA DA COSTA, ROSANGELA 

BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA Vistos etc. Conforme se observa do 

pedido inicial, os autores, ao argumento de não possuírem condições 

financeiras para arcarem com as custas processuais, pleitearam 

assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. A lei que 

regulamentou a concessão da assistência judiciária aos necessitados é a 

bem conhecida lei n.º 1.060/50, o qual teve seus artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 

12 e 17 expressamente revogados pelo Código de Processo Civil de 2015. 

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, in verbis: 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. Destaco, ainda os §§ 2º 

e 3º do artigo 99 do citado diploma normativo: §2º O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República afirma que: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Em que pese o disposto no §3º 

do artigo 99 do CPC, este deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Correta a decisão singular que 

indeferiu o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao 

agravante, pois não logrou êxito em trazer documentação que 

comprovasse sua condição de carência de recursos que alega na 

petição, não bastando a simples declaração de insuficiência econômica 

para a concessão do benefício da justiça gratuita. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70047330295, Décima 

Sétima Câmara Cível,... (TJ-RS - AI: 70047330295 RS , Relator: Luiz Renato 

Alves da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2012, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) Deve ainda 

ser analisado que no caso concreto, que os autores possuem bens no 

valor de R$ 185.300,00, sendo que foi declarada a existência de 60 

cabeças de gado, assim sendo tenho como irrazoável deferir o pedido da 

justiça gratuita. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Com efeito, não há nos autos qualquer 

elemento que demonstre a hipossuficiência dos autores, mesmo porque, 

não trouxe qualquer documento que comprove o alegado. Creio que a 

justiça gratuita deve ser deferida às pessoas realmente hipossuficientes, 

sendo que tal situação não se verifica nos presentes autos. Assim, 

intimem-se os requerentes para realizarem o recolhimento das custas, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e art. 

290). P. I. Cumpra-se. Comodoro, 9 de novembro de 2018. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-47.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º 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, 

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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88702 Nr: 1788-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para se manifestar 

acerca da cota ministerial de ref: 120, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60445 Nr: 2218-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE GRAIN B.V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, MARCO VANIN GASPARETTI - OAB:OAB/SP 207.221, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que decorreu 01 ano sem que nos 

autos fossem apresentados bens penhoráveis, desta forma remeto os 

autos ao arquivo conforme determinação de fls. 477.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89488 Nr: 2028-58.2016.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO HENRIQUE GARCIA, MARIA ODETE DE OLIVEIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Em que pese o intuito deste juízo ter sido ele próprio ter conduzido a 

audiência de conciliação, verifico que ela acabou se realizando no 

CEJUSC.

Mantenho os autos em gabinete para posterior apreciação dos embargos 

de declaração de fls. 169.

P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79136 Nr: 2832-60.2015.811.0046

 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): VALMIR LUIZ MORETTO, F. ARROIO 

MECÂNICA E FUNILARIA - ME, FELICIANO ARROIO, LUIZ CARLOS 

MONTEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, GILMAR D' MOURA - OAB:5681, PATRICK SHARON 

DOS SANTOS - OAB:14.712/MT, WELINTON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458

 DELIBERAÇÕES

1) Indefiro o pedido para redesignação da presente solenidade, afinal a 

simples inversão da oitiva não necessariamente gera prejuízo à defesa, 

ainda mais considerando que a defesa argumenta em abstrato que haveria 
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tal prejuízo, não deixando claro qual seria ele, ou seja, não há concretude 

na alegação da defesa, ou seja, o alegado prejuízo não foi devidamente 

demonstrado.

 2) O segundo pedido da defesa do requerido Valmir Luiz Moreto se trata 

de mera reiteração, assim sendo, mantenho o indeferimento pelos mesmos 

motivos já expostos.

 3) Tendo em vista a ausência do MPE, determino a remessa dos autos ao 

órgão ministerial para que manifeste em relação ao pedido da defesa de 

desistência da oitiva da testemunha arrolada.

4) Com a manifestação do MPE, autos conclusos.

 5) P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78911 Nr: 2746-89.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCINO JOÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 DELIBERAÇÕES

1. Considerando que o réu foi regularmente intimado, decreto sua revelia.

 2. Intimem-se as partes para que apresentem suas alegações finais.

3. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000446-35.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. As partes são legitimas e estão bem 

representadas em juízo e não existem preliminares a serem analisadas. 

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade. Designo o dia 

29/11/2018, às 15h30min, para audiência de instrução e julgamento. 

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do CPC. Intimem-se as partes, e seus advogados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000258-42.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação ordinária previdenciária 

proposta por LUIS CARLOS LOPES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade. Com a inicial juntou documentos às fls. 

12/47. Recebida a inicial às fls. 48/50. Devidamente citado, o INSS 

contestou o pedido, pleiteando a improcedência da ação, ante a ausência 

dos requisitos necessários para concessão do benefício fls. 51/76. 

Designada audiência de instrução e julgamento, o INSS não compareceu, 

apesar de devidamente intimado para o ato, sendo que, na ocasião, fora 

colhido o depoimento de 02 testemunhas e o autor foi ouvido em juízo. 

Decido. Observo que não se exigem documentos robustos para se provar 

tempo de serviço, quanto mais o laborado em atividade rural, em 

decorrência da notória dificuldade de se provar o exercício de tal 

atividade, mediante documentos. A lei 8.213, em seu artigo 55, § 3º, 

apenas exige o início de prova material, corroborados por prova 

testemunhal. Pela regra inserta nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 8.213/91, 

em se tratando de aposentadoria por idade do trabalhador rural, os 

requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 

anos (homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado especial; 

c) carência; Pois bem, os documentos pessoais do requerente de fls. 

14/16, comprovam que ele tem idade superior ao mínimo exigido pela lei, ou 

seja, possui mais de 60 (sessenta) anos de idade. Quanto à qualidade de 

segurado especial e carência, o autor deveria comprovar o exercício da 

atividade rural, em regime de economia familiar, no período imediatamente 

anterior à propositura da ação, ainda que de maneira descontínua. O que 

foi feito. Nesta senda, o autor apresenta como início de prova material 

para caracterizar sua qualidade de segurado, mapa de loteamento do 

INCRA às fls. 17, memorial descritivo do lote do autor às fls. 18, Espelho 

da unidade familiar onde mostra a situação de assentado do autor às fls. 

19, certidão do INCRA na qual é novamente constatada a situação de 

assentado do autor às fls. 20, 32 e 41, declaração de exercício de 

atividade rural às fls. 26/27 e 36/37, notas fiscais endereçadas à zona 

rural às fls. 21/25, 33/35 e 42/45, carteirinhas do sindicato dos 

trabalhadores rurais às fls. 28/30 e 40, comprovante de requerimento de 

beneficio por incapacidade na qualidade de segurado especial às fls. 38. 

As declarações das testemunhas dão conta de que o autor laborava nas 

lides do campo, sempre em regime de economia familiar. É de se lembrar 

também o enunciado 14 da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, verbis: “SÚMULA Nº 14: 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. Nesse sentido, também, o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO EMPREGADOR DA AUTORA. 

DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR E DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO.1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola 

deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída por 

dados do registro civil, como a certidão de casamento e assentos de óbito, 

ou mesmo declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de 

ex-patrões, corroboradas por provas testemunhais.2. O comprovante de 

pagamento de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora 

exerceu a atividade rural constitui início razoável de prova material, 

corroborado pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, 

para fins previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do 

STJ.3. A Lei não exige que o início de prova material se refira 

precisamente ao período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, 

servindo apenas para corroborar a prova testemunhal presente nos 

autos.4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido”. “REsp 

553755 / CE ; RECURSO ESPECIAL 2003/0115593-6. Relator(a) Ministra 

LAURITA VAZ. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 

18/12/2003. Data da Publicação/Fonte DJ 16.02.2004 p. 333. Restou, 

assim, demonstrado o atendimento do requisito do exercício da atividade 

rural, em regime de economia familiar, no período de carência exigido, a 

justificar o deferimento do pedido. Por fim, o benefício ora postulado deve 

ser concedido desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo 

mensal, e neste momento antecipo a tutela para determinar que por meio 

do sistema JusConvênios a gestora geral solicite a implementação do 
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benefício conforme abaixo discriminado 1. Nome do Segurado: LUIS 

CARLOS LOPES 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Idade de 

Trabalhador Rural 3. Data do início do benefício: 05/2018 4. Renda mensal 

inicial: 100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado). Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou 

requerimento administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000285-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000285-25.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Trata-se de ação proposta por 

MARIA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade, especial rural, narrando em suma, que a parte 

autora sempre foi trabalhadora rural. Com a inicial juntou documentos, fls. 

10/26. Recebida a inicial às fls. 27/28. Devidamente citado, o INSS 

contestou o pedido, pleiteando a improcedência do pedido, fls. 30/47. 

Designada audiência de instrução e julgamento, o INSS não compareceu, 

apesar de devidamente intimado para o ato, sendo que, na ocasião, foi 

colhido o depoimento pessoal da autora e de 02 testemunhas. Decido. 

Trata-se de ação ordinária previdenciária proposta por MARIA FERREIRA 

DOS SANTOS PEREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade. Observo que não se exigem documentos 

robustos para se provar tempo de serviço, quanto mais o laborado em 

atividade rural, em decorrência da notória dificuldade de se provar o 

exercício de tal atividade, mediante documentos. A lei 8.213, em seu artigo 

55, § 3º, apenas exige o início de prova material, corroborados por prova 

testemunhal. Pela regra inserta nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 8.213/91, 

em se tratando de aposentadoria por idade do trabalhador rural, os 

requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 

anos (homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado especial; 

c) carência; Pois bem, a os documentos pessoais da requerente (fls. 

12/13) comprovam que ela tem idade superior ao mínimo exigido pela lei, ou 

seja, possui mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Quanto à 

qualidade de segurada especial e carência, a autora deveria comprovar o 

exercício da atividade rural, em regime de economia familiar, no período 

imediatamente anterior à propositura da ação, ainda que de maneira 

descontínua. O que foi feito. Nesta senda, a autora apresenta como início 

de prova material para caracterizar sua qualidade de segurado, certidão 

de casamento onde seu ate então cônjuge era lavrador e a autora 

domestica às fls. 13, carteira de trabalho atestando que a autora nunca 

trabalhou na zona urbana às fls. 14/16, declaração de união estável às 

fls. 17/18, notas fiscais endereçadas à zona rural às fls. 19/24. Nesse 

sentido, a Turma de Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais, julgou, in verbis: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADA ESPECIAL. RURÍCULA. REGRA 

DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 142 DA LEI Nº 8.213/91. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO. 1. Configurada divergência entre o 

julgado da Turma Recursal e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, é cabível o pedido de uniformização jurisprudencial, 

nos termos do art. 14, § 2°, da Lei n° 10.259/2001. 2. As atividades 

desenvolvidas em regime de economia familiar posem ser comprovadas 

através de documento em nome do pai da família, que conta com a 

colaboração efetiva da esposa e filhos no trabalho. 3. Possibilidade de 

comprovação da condição de rurícola por meio de certidão de casamento, 

onde consta a profissão de trabalhador rural do marido da benefíciária, em 

face do regime de economia familiar. 4. Embora haja testemunho único, 

cabe ao Juiz de 1º Grau atribuir o valor da aludida prova. Pedido 

conhecido e acolhido.” (Turma Nacional de Uniformização, 

2002.70.03.001876-5/PR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 

Relator JUIZ FEDERAL MARCELO MESQUITA SARAIVA, data da decisão: 

10.06.2003)”. Por outro lado, as declarações das testemunhas dão conta 

de que a autora laborava nas lides do campo, sempre em regime de 

economia familiar. É de se lembrar também o enunciado 14 da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais, verbis: “SÚMULA Nº 14: Para a concessão de aposentadoria 

rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a 

todo o período equivalente à carência do benefício”. Nesse sentido, 

também, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“REsp 553755 / CE ; RECURSO ESPECIAL 2003/0115593-6. Relator(a) 

Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do 

Julgamento 18/12/2003.Data da Publicação/Fonte DJ 16.02.2004 p. 333. 

Ementa PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO 

EMPREGADOR DA AUTORA. DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR E DO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola 

deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída por 

dados do registro civil, como a certidão de casamento e assentos de óbito, 

ou mesmo declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de 

ex-patrões, corroboradas por provas testemunhais. 2. O comprovante de 

pagamento de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora 

exerceu a atividade rural constitui início razoável de prova material, 

corroborado pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, 

para fins previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do 

STJ. 3. A Lei não exige que o início de prova material se refira 

precisamente ao período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, 

servindo apenas para corroborar a prova testemunhal presente nos 

autos. 4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido”. Restou, 

assim, demonstrado o atendimento do requisito do exercício da atividade 

rural, em regime de economia familiar, no período de carência exigido, a 

justificar o deferimento do pedido. Por fim, o benefício ora postulado deve 

ser concedido desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo 

mensal, e neste momento antecipo a tutela para determinar que por meio 

do sistema JusConvênios a gestora geral solicite a implementação do 

benefício conforme abaixo discriminado 1. Nome do Segurado: MARIA 

FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA 2. Benefício concedido: Aposentadoria 

por Idade de Trabalhador Rural 3. Data do início do benefício: 05/2018 4. 

Renda mensal inicial: 100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado). 

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da 

ação, ou requerimento administrativo, caso tenha havido, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 1º-F da 

lei 9494/97. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-86.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS LAINE MALVEZZI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010038-86.2015.8.11.0046; Valor causa: $31,520.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria da 

decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. "Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da Instância 

Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo 

custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os autos. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito." COMODORO, 9 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULIS OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000080-93.2018.8.11.0046; Valor causa: $1,258.02; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 03/12/2018 às 17h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 09 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-80.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000109-80.2017.8.11.0046. REQUERENTE: DARCI FAUSTINO DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme o 

artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Cuida-se de de Ação de indenização por 

danos morais e materiais, ajuizada pelo Promovente em face da 

Promovida, requerendo a tutela jurisdicional para a condenação desta ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 

880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de dano material. Aduziu a parte 

autora que adquiriu um celular Samsung modelo SM-J320M/DS, no valor de 

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e que, passados aproximadamente 

30 (trinta) dias o aparelho parou de funcionar. Em contato com a 

requerida, encaminhou o celular para que fosse reparado. Entretanto, 

após análise da mesma teve a notícia de que não poderia ser consertado 

em razão da perda da garantia por mau uso. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, devido à ausência da 

Promovida (evento n. 9553142), que foi devidamente intimada para o ato. 

A Promovida apresentou contestação tempestivamente e arguiu preliminar 

de incompetência do Juizado em razão de necessidade de perícia técnica, 

no mérito assevera que o celular perdeu a garantia em razão de mau uso, 

pugnando pela improcedência da ação. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No que tange 

à preliminar de incompetência do Juizado em razão de necessidade de 

pericia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Em análise ao mérito da 

demanda, verifico que a pretensão da parte autora não merece 

acolhimento. A Requerida não compareceu na audiência de conciliação, 

nesse sentido prescreve o artigo 20 da Lei nº 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” . Apesar 

do não comparecimento a audiência, a Promovida apresentou defesa, 

juntando laudo técnico acompanhado de foto, comprovando que o 

problema no celular ocorreu em razão de mau uso do mesmo, juntando 

foto, em que demonstra o dano no conector da bateria. O Promovente não 

impugnou a contestação e o documento a ela juntado. Dessa forma, 

vislumbro que razão não assiste à parte Promovente, quanto à 

indenização por danos morais e materiais ora pleiteadas, visto que, a 

Promovida comprovou o problema ocorrido no aparelho celular em razão 

de mau uso. Para ter direito à indenização pleiteada, deveria o Promovente 

trazer aos autos prova de que o problema ocorreu de forma diversa, como 

laudo técnico elaborado por profissional não autorizado, o que demonstra 

que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I 

do CPC. Vejo que a parte Promovente deu causa ao defeito ocasionado no 

aparelho celular. O dano moral diz respeito à violação dos direitos 

referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do STJ vêm entendendo que a conseqüência do 

dano, encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem 

natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das 

pessoas. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral deve 

haver a realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou 

ilícita), o resultado danoso e o fato, o que não ocorreu. Quanto ao pedido 

de condenação do Promovido à indenização por dano material, pelos 

mesmos motivos acima expostos, opino pela improcedência do mesmo. 
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Nesse sentido: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO CELULAR. 

LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS ADVINDOS PELO MAU USO. 

DEVER DE RESSARCIR INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004998027, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 11/12/2014). DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com resolução do mérito, com fundamento ao artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga COMODORO, 28 de setembro de 2018. Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-80.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000109-80.2017.8.11.0046. REQUERENTE: DARCI FAUSTINO DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme o 

artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Cuida-se de de Ação de indenização por 

danos morais e materiais, ajuizada pelo Promovente em face da 

Promovida, requerendo a tutela jurisdicional para a condenação desta ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 

880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de dano material. Aduziu a parte 

autora que adquiriu um celular Samsung modelo SM-J320M/DS, no valor de 

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e que, passados aproximadamente 

30 (trinta) dias o aparelho parou de funcionar. Em contato com a 

requerida, encaminhou o celular para que fosse reparado. Entretanto, 

após análise da mesma teve a notícia de que não poderia ser consertado 

em razão da perda da garantia por mau uso. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, devido à ausência da 

Promovida (evento n. 9553142), que foi devidamente intimada para o ato. 

A Promovida apresentou contestação tempestivamente e arguiu preliminar 

de incompetência do Juizado em razão de necessidade de perícia técnica, 

no mérito assevera que o celular perdeu a garantia em razão de mau uso, 

pugnando pela improcedência da ação. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No que tange 

à preliminar de incompetência do Juizado em razão de necessidade de 

pericia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Em análise ao mérito da 

demanda, verifico que a pretensão da parte autora não merece 

acolhimento. A Requerida não compareceu na audiência de conciliação, 

nesse sentido prescreve o artigo 20 da Lei nº 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” . Apesar 

do não comparecimento a audiência, a Promovida apresentou defesa, 

juntando laudo técnico acompanhado de foto, comprovando que o 

problema no celular ocorreu em razão de mau uso do mesmo, juntando 

foto, em que demonstra o dano no conector da bateria. O Promovente não 

impugnou a contestação e o documento a ela juntado. Dessa forma, 

vislumbro que razão não assiste à parte Promovente, quanto à 

indenização por danos morais e materiais ora pleiteadas, visto que, a 

Promovida comprovou o problema ocorrido no aparelho celular em razão 

de mau uso. Para ter direito à indenização pleiteada, deveria o Promovente 

trazer aos autos prova de que o problema ocorreu de forma diversa, como 

laudo técnico elaborado por profissional não autorizado, o que demonstra 

que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I 

do CPC. Vejo que a parte Promovente deu causa ao defeito ocasionado no 

aparelho celular. O dano moral diz respeito à violação dos direitos 

referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do STJ vêm entendendo que a conseqüência do 

dano, encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem 

natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das 

pessoas. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral deve 

haver a realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou 

ilícita), o resultado danoso e o fato, o que não ocorreu. Quanto ao pedido 

de condenação do Promovido à indenização por dano material, pelos 

mesmos motivos acima expostos, opino pela improcedência do mesmo. 

Nesse sentido: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO CELULAR. 

LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS ADVINDOS PELO MAU USO. 

DEVER DE RESSARCIR INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004998027, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 11/12/2014). DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com resolução do mérito, com fundamento ao artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga COMODORO, 28 de setembro de 2018. Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LMG ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOAO GARCIA OAB - SC21767 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Numero do Processo: 8010011-35.2017.8.11.0022 Polo Ativo: 

PRETTO & CIA LTDA-ME Polo Passivo: LMG ROUPAS LTDA. Vistos, 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 
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jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum, conforme artigo 6° da Lei 

9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes, para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais e tutela 

antecipada, proposta por PRETTO & CIA LTDA-ME em desfavor do LMG 

ROUPAS LTDA, devidamente qualificados nos autos. A parte Promovente 

narra que seu nome foi lançado pela Promovida nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, por um débito vencido em 11/07/2016 e pago no Banco 

Bradesco na data de 15/07/2016, cujo boleto foi impresso diretamente no 

site da Instituição Financeira (WWW.caixa.gov.br). Sustenta que após o 

conhecimento da inscrição, buscou resolver a lide administrativamente 

com a Promovida, onde não obteve resposta. A liminar foi deferida (evento 

n. 5441920). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo. Contestação e impugnação 

foram apresentadas tempestivamente. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda, e verifico que a 

pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. Eis os 

motivos. Pelas provas acostadas ao feito, ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Promovente pela Promovida. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Conquanto a Promovida tenha 

aduzido que a Promovente não entrou em contato com a mesma e sim com 

a assessoria de cobrança, bem como alegou culpa exclusiva do Banco 

Caixa Econômica Federal, sendo lícita a negativação realizada por ela, as 

teses não merecem prosperar, tendo em vista que, o artigo 14 do CDC 

estabelece verdadeira regra de responsabilidade objetiva e solidária entre 

os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços e, por esta razão, 

respondem pelos danos decorrentes da má prestação do serviço. Se o 

Banco disponibiliza em seu site, a reemissão de boleto, e se assim feito, 

algum problema ocorrer, como fraude, não pode o consumidor que de boa 

fé procurou quitar sua dívida, ficar prejudicado. Cumpre às prestadoras de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Conquanto o Banco não 

responde a presente demanda, isto, não prejudica o direito da Promovente, 

cabendo a Promovida, se assim considerar, pleitear qualquer dano em 

face da Instituição em ação própria. A parte Promovente trouxe aos autos, 

o comprovante de pagamento do débito, provas de que tentou resolver a 

lide administrativamente, sendo ignorada pela Promovida. Cabe a 

Promovida alegar fato impeditivo da parte Promovente e provar o alegado, 

sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 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. No caso, a empresa 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa legitimidade na inclusão do nome da Promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito por falta de pagamento, pugnando pela improcedência 

da ação. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto 

pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Frisa-se, o Promovente trouxe aos autos comprovante 

da dívida cobrada. Assim, o débito questionado é inexigível, restando 

configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que impõe a declaração de sua inexistência. No que tange ao pedido de 

condenação da Promovida em danos morais, a parte Promovente não teve 

a mesma sorte, posto que, em análise do extrato juntado nos autos 

(evento n. 5441869), verifica-se que a parte Promovente possui OUTRAS 

RESTRIÇÕES anteriores a aqui discutida. Quando a Promovida lançou o 

nome da Promovente no rol de inadimplentes, a Autora já se encontrava 

negativada, e, conforme Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por 

dano moral, vejamos: “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 é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado qualquer sentimento 

vexatório ou humilhante com a inscrição indevida, porque a situação não 

lhe seria incomum. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO 

EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (Súmula 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. PROVIDO. A parte Recorrida 

alega que o autor possui relação jurídica e junta termo de Confissão de 

dívida e parcelamento de débitos realizado em 2015. No entanto o valor 

dos débitos parcelados nada tem em comum com a negativação, pois o 

valor e data de vencimento são diversos. 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. 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, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o 

teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(TJ/MT – Turma Recursal única. Recurso Inominado nº.: 

0016897-27.2017.811.0002. JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES. Data do Julgamento: 08/06/2018). Consigno ainda 

que, a obrigação de notificar o devedor da inscrição, é do Órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do 

Superior Tribunal de Justiça. Assim, considero não haver abalo moral no 

caso em apreço, não fazendo a Promovente jus à indenização por dano 

moral, decorrente de restrição junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

apontado na exordial no valor de R$ 895,10 (oitocentos e noventa e cinco 

reais e dez centavos), contrato de número 429815/02; b) DETERMINAR o 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte Promovente das 

entidades de restrição ao crédito sobre o débito discutido nos autos; c) 

CONFIRMO a tutela antecipada (evento n. 5441920) e DETERMINO à 

secretaria que expeça ofício ao Órgão de Proteção ao Crédito competente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir definitivamente a restrição do 

valor declarado inexigível, sob pena de incorrer em multa a ser fixada. d) 

REJEITO o pedido contraposto realizado pela Promovida. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. 

Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/ MT, 13 de agosto de 2018. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LMG ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO JOAO GARCIA OAB - SC21767 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Numero do Processo: 8010011-35.2017.8.11.0022 Polo Ativo: 

PRETTO & CIA LTDA-ME Polo Passivo: LMG ROUPAS LTDA. Vistos, 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum, conforme artigo 6° da Lei 

9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes, para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais e tutela 

antecipada, proposta por PRETTO & CIA LTDA-ME em desfavor do LMG 

ROUPAS LTDA, devidamente qualificados nos autos. A parte Promovente 

narra que seu nome foi lançado pela Promovida nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, por um débito vencido em 11/07/2016 e pago no Banco 

Bradesco na data de 15/07/2016, cujo boleto foi impresso diretamente no 

site da Instituição Financeira (WWW.caixa.gov.br). Sustenta que após o 

conhecimento da inscrição, buscou resolver a lide administrativamente 

com a Promovida, onde não obteve resposta. A liminar foi deferida (evento 

n. 5441920). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo. Contestação e impugnação 

foram apresentadas tempestivamente. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda, e verifico que a 

pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. Eis os 

motivos. Pelas provas acostadas ao feito, ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Promovente pela Promovida. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Conquanto a Promovida tenha 

aduzido que a Promovente não entrou em contato com a mesma e sim com 

a assessoria de cobrança, bem como alegou culpa exclusiva do Banco 

Caixa Econômica Federal, sendo lícita a negativação realizada por ela, as 

teses não merecem prosperar, tendo em vista que, o artigo 14 do CDC 

estabelece verdadeira regra de responsabilidade objetiva e solidária entre 

os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços e, por esta razão, 

respondem pelos danos decorrentes da má prestação do serviço. Se o 

Banco disponibiliza em seu site, a reemissão de boleto, e se assim feito, 

algum problema ocorrer, como fraude, não pode o consumidor que de boa 

fé procurou quitar sua dívida, ficar prejudicado. Cumpre às prestadoras de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Conquanto o Banco não 

responde a presente demanda, isto, não prejudica o direito da Promovente, 

cabendo a Promovida, se assim considerar, pleitear qualquer dano em 

face da Instituição em ação própria. A parte Promovente trouxe aos autos, 

o comprovante de pagamento do débito, provas de que tentou resolver a 

lide administrativamente, sendo ignorada pela Promovida. Cabe a 

Promovida alegar fato impeditivo da parte Promovente e provar o alegado, 

sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 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. No caso, a empresa 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa legitimidade na inclusão do nome da Promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito por falta de pagamento, pugnando pela improcedência 

da ação. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto 

pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Frisa-se, o Promovente trouxe aos autos comprovante 

da dívida cobrada. Assim, o débito questionado é inexigível, restando 

configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que impõe a declaração de sua inexistência. No que tange ao pedido de 

condenação da Promovida em danos morais, a parte Promovente não teve 

a mesma sorte, posto que, em análise do extrato juntado nos autos 

(evento n. 5441869), verifica-se que a parte Promovente possui OUTRAS 

RESTRIÇÕES anteriores a aqui discutida. Quando a Promovida lançou o 

nome da Promovente no rol de inadimplentes, a Autora já se encontrava 

negativada, e, conforme Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por 

dano moral, vejamos: “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 é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado qualquer sentimento 

vexatório ou humilhante com a inscrição indevida, porque a situação não 

lhe seria incomum. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO 

EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (Súmula 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. PROVIDO. A parte Recorrida 

alega que o autor possui relação jurídica e junta termo de Confissão de 

dívida e parcelamento de débitos realizado em 2015. No entanto o valor 

dos débitos parcelados nada tem em comum com a negativação, pois o 

valor e data de vencimento são diversos. 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. 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, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o 

teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(TJ/MT – Turma Recursal única. Recurso Inominado nº.: 

0016897-27.2017.811.0002. JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES. Data do Julgamento: 08/06/2018). Consigno ainda 

que, a obrigação de notificar o devedor da inscrição, é do Órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do 

Superior Tribunal de Justiça. Assim, considero não haver abalo moral no 

caso em apreço, não fazendo a Promovente jus à indenização por dano 

moral, decorrente de restrição junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

apontado na exordial no valor de R$ 895,10 (oitocentos e noventa e cinco 

reais e dez centavos), contrato de número 429815/02; b) DETERMINAR o 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte Promovente das 

entidades de restrição ao crédito sobre o débito discutido nos autos; c) 

CONFIRMO a tutela antecipada (evento n. 5441920) e DETERMINO à 

secretaria que expeça ofício ao Órgão de Proteção ao Crédito competente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir definitivamente a restrição do 

valor declarado inexigível, sob pena de incorrer em multa a ser fixada. d) 

REJEITO o pedido contraposto realizado pela Promovida. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. 

Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, para apreciação 
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e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/ MT, 13 de agosto de 2018. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-86.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL OAB - MT0019114S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Numero do Processo: 8010189-86.2014.8.11.0046 Polo Ativo: 

ELENICE DE ASSIS OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A. 

Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum, conforme artigo 6° da 

Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes, para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de relação jurídica c/c restituição de valores pagos e indenização por 

danos morais, proposta pela parte Promovente em desfavor do Banco 

Promovido, ambos devidamente qualificados nos autos. Cuida-se de Ação 

em que a causa de pedir reside na alegação de cobrança indevida oriunda 

de débitos descontados em conta corrente, referente a empréstimos que o 

Promovente alega não ter contratado. O Promovente pede a devolução em 

dobro do valor descontado indevidamente e a condenação do Promovido 

no pagamento por reparação por danos morais. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, em razão de ausência de 

acordo. Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

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, passo a análise das preliminares. PRELIMINARES DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a 

preliminar arguida, posto que, no caso em espeque, não paira dúvida 

sobre o interesse da parte Promovente, tendo em vista que restou 

provado nos autos os débitos realizados em sua conta corrente, que 

alega serem indevidos. Analisada a preliminar, passo ao exame do mérito 

da demanda, e verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

parcial acolhimento. Eis os motivos. A presente demanda versa sobre 

ocorrência de descontos indevidos diretamente na conta corrente da 

Promovente no total de R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e 

cinco centavos) referente a contrato de empréstimo que afirma não ter 

contratado. O Promovido, por sua vez, afirma que não há irregularidade 

nas cobranças eis que houve celebração de contrato de empréstimo. Pois 

bem, em análise dos documentos juntados pelo Promovido, constato que o 

mesmo não traz em sua defesa qualquer documento, contrato referente 

ao empréstimo que aduz ter realizado, ou prova hábil a corroborar com 

suas afirmações. Ao contrário do que sustenta, não trouxe aos autos 

contrato dos débitos realizados. A incidência das regras da Lei 8.078/90 

traz para o seio da relação de consumo sob exame a responsabilidade 

objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “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.” Assim, descura a Instituição bancária de 

seu dever de lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo 

oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: 

“significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no 

parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, 

suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 

abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes.” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216.) Ao irrogar-se 

num direito sem lastro, lançando débitos diretamente na conta corrente do 

Autor, cujos valores o mesmo afirma veemente não ter se utilizado, o 

Banco perpetra conduta ilícita na medida em que subverte os termos do 

contrato e prejudica o consumidor, fazendo pouco dos compromissos 

financeiros que esta mantém na sua esfera de relações negociais com 

terceiros, o que traduz preocupante descaso com seus clientes, uma vez 

que tal modo de agir implica tratar de algo que administra como se seu 

fosse, em rematado menoscabo ao patrimônio alheio. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

da Promovente. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte Promovente) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pela 

parte Autora, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Portanto, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os 

requisitos legais, impondo-se determinar a sua restituição em dobro. Reza 

o artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor: “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”. 

Diversamente do que ocorre no sistema ordinário, o microssistema não 

exige a comprovação de má-fé, sendo, citar a seguinte ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA DA 

MÁ-FÉ. Em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma 

no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte 
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do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 

70040504383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 25.05.2011). Contudo, o Autor 

tem direito de repetição de indébito por valor igual ao dobro DO QUE 

PAGOU, o que totaliza a quantia de R$ 273,50 (duzentos e setenta e três 

reais e cinquenta centavos). Assim, julgo procedente o pedido de 

repetição de indébito, e determino ao Banco Promovido que restitua ao 

Autor a quantia de R$ R$ 273,50 (duzentos e setenta e três reais e 

cinquenta centavos). DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO a preliminar 

arguida e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: a) RESCINDIR o contrato 

de empréstimo BB Crédito Pronto com desconto na conta corrente do 

Promovente; b)DECLARAR a inexistência dos débitos no total de R$ 

136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos); c) 

CONDENAR o Promovido a restituir ao Promovente a quantia de R$ 273,50 

(duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), já na forma 

dobrada, atualizados desde a citação pelo INPC, mais juros de mora de 1% 

ao mês a contar do desembolso; d) CONDENAR o Promovido a pagar ao 

Promovente, a título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), atualizados pelo INPC desde a data do arbitramento (nos termos da 

Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora a contar da data da 

citação. e) RETIFICO e DETERMINO à secretaria para que conste nos 

autos, o valor da causa em R$ 15.273,50 (quinze mil duzentos e setenta e 

três reais e cinquenta centavos), sendo este os valores pleiteados pela 

Promovente a título de indenização por danos morais e repetição de 

indébito, o que faço com fulcro ao artigo 293 do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. 

Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/ MT, 17 de setembro de 

2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-86.2014.8.11.0046
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SENTENÇA Numero do Processo: 8010189-86.2014.8.11.0046 Polo Ativo: 

ELENICE DE ASSIS OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A. 

Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum, conforme artigo 6° da 

Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes, para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de relação jurídica c/c restituição de valores pagos e indenização por 

danos morais, proposta pela parte Promovente em desfavor do Banco 

Promovido, ambos devidamente qualificados nos autos. Cuida-se de Ação 

em que a causa de pedir reside na alegação de cobrança indevida oriunda 

de débitos descontados em conta corrente, referente a empréstimos que o 

Promovente alega não ter contratado. O Promovente pede a devolução em 

dobro do valor descontado indevidamente e a condenação do Promovido 

no pagamento por reparação por danos morais. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, em razão de ausência de 

acordo. Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

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, passo a análise das preliminares. PRELIMINARES DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a 

preliminar arguida, posto que, no caso em espeque, não paira dúvida 

sobre o interesse da parte Promovente, tendo em vista que restou 

provado nos autos os débitos realizados em sua conta corrente, que 

alega serem indevidos. Analisada a preliminar, passo ao exame do mérito 

da demanda, e verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

parcial acolhimento. Eis os motivos. A presente demanda versa sobre 

ocorrência de descontos indevidos diretamente na conta corrente da 

Promovente no total de R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e 

cinco centavos) referente a contrato de empréstimo que afirma não ter 

contratado. O Promovido, por sua vez, afirma que não há irregularidade 

nas cobranças eis que houve celebração de contrato de empréstimo. Pois 

bem, em análise dos documentos juntados pelo Promovido, constato que o 

mesmo não traz em sua defesa qualquer documento, contrato referente 

ao empréstimo que aduz ter realizado, ou prova hábil a corroborar com 

suas afirmações. Ao contrário do que sustenta, não trouxe aos autos 

contrato dos débitos realizados. A incidência das regras da Lei 8.078/90 

traz para o seio da relação de consumo sob exame a responsabilidade 

objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “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.” Assim, descura a Instituição bancária de 

seu dever de lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo 

oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: 

“significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no 

parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, 

suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 

abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes.” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216.) Ao irrogar-se 

num direito sem lastro, lançando débitos diretamente na conta corrente do 

Autor, cujos valores o mesmo afirma veemente não ter se utilizado, o 

Banco perpetra conduta ilícita na medida em que subverte os termos do 

contrato e prejudica o consumidor, fazendo pouco dos compromissos 

financeiros que esta mantém na sua esfera de relações negociais com 

terceiros, o que traduz preocupante descaso com seus clientes, uma vez 

que tal modo de agir implica tratar de algo que administra como se seu 

fosse, em rematado menoscabo ao patrimônio alheio. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

da Promovente. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte Promovente) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pela 

parte Autora, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 
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o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Portanto, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os 

requisitos legais, impondo-se determinar a sua restituição em dobro. Reza 

o artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor: “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”. 

Diversamente do que ocorre no sistema ordinário, o microssistema não 

exige a comprovação de má-fé, sendo, citar a seguinte ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA DA 

MÁ-FÉ. Em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma 

no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte 

do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 

70040504383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 25.05.2011). Contudo, o Autor 

tem direito de repetição de indébito por valor igual ao dobro DO QUE 

PAGOU, o que totaliza a quantia de R$ 273,50 (duzentos e setenta e três 

reais e cinquenta centavos). Assim, julgo procedente o pedido de 

repetição de indébito, e determino ao Banco Promovido que restitua ao 

Autor a quantia de R$ R$ 273,50 (duzentos e setenta e três reais e 

cinquenta centavos). DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO a preliminar 

arguida e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: a) RESCINDIR o contrato 

de empréstimo BB Crédito Pronto com desconto na conta corrente do 

Promovente; b)DECLARAR a inexistência dos débitos no total de R$ 

136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos); c) 

CONDENAR o Promovido a restituir ao Promovente a quantia de R$ 273,50 

(duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), já na forma 

dobrada, atualizados desde a citação pelo INPC, mais juros de mora de 1% 

ao mês a contar do desembolso; d) CONDENAR o Promovido a pagar ao 

Promovente, a título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), atualizados pelo INPC desde a data do arbitramento (nos termos da 

Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora a contar da data da 

citação. e) RETIFICO e DETERMINO à secretaria para que conste nos 

autos, o valor da causa em R$ 15.273,50 (quinze mil duzentos e setenta e 

três reais e cinquenta centavos), sendo este os valores pleiteados pela 

Promovente a título de indenização por danos morais e repetição de 

indébito, o que faço com fulcro ao artigo 293 do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. 

Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-86.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL OAB - MT0019114S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Numero do Processo: 8010189-86.2014.8.11.0046 Polo Ativo: 

ELENICE DE ASSIS OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A. 

Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum, conforme artigo 6° da 

Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes, para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de relação jurídica c/c restituição de valores pagos e indenização por 

danos morais, proposta pela parte Promovente em desfavor do Banco 

Promovido, ambos devidamente qualificados nos autos. Cuida-se de Ação 

em que a causa de pedir reside na alegação de cobrança indevida oriunda 

de débitos descontados em conta corrente, referente a empréstimos que o 

Promovente alega não ter contratado. O Promovente pede a devolução em 

dobro do valor descontado indevidamente e a condenação do Promovido 

no pagamento por reparação por danos morais. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, em razão de ausência de 

acordo. Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

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, passo a análise das preliminares. PRELIMINARES DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a 

preliminar arguida, posto que, no caso em espeque, não paira dúvida 

sobre o interesse da parte Promovente, tendo em vista que restou 

provado nos autos os débitos realizados em sua conta corrente, que 

alega serem indevidos. Analisada a preliminar, passo ao exame do mérito 

da demanda, e verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

parcial acolhimento. Eis os motivos. A presente demanda versa sobre 

ocorrência de descontos indevidos diretamente na conta corrente da 

Promovente no total de R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e 

cinco centavos) referente a contrato de empréstimo que afirma não ter 

contratado. O Promovido, por sua vez, afirma que não há irregularidade 

nas cobranças eis que houve celebração de contrato de empréstimo. Pois 

bem, em análise dos documentos juntados pelo Promovido, constato que o 

mesmo não traz em sua defesa qualquer documento, contrato referente 

ao empréstimo que aduz ter realizado, ou prova hábil a corroborar com 

suas afirmações. Ao contrário do que sustenta, não trouxe aos autos 

contrato dos débitos realizados. A incidência das regras da Lei 8.078/90 

traz para o seio da relação de consumo sob exame a responsabilidade 

objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “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 
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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.” Assim, descura a Instituição bancária de 

seu dever de lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo 

oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: 

“significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no 

parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, 

suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 

abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes.” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216.) Ao irrogar-se 

num direito sem lastro, lançando débitos diretamente na conta corrente do 

Autor, cujos valores o mesmo afirma veemente não ter se utilizado, o 

Banco perpetra conduta ilícita na medida em que subverte os termos do 

contrato e prejudica o consumidor, fazendo pouco dos compromissos 

financeiros que esta mantém na sua esfera de relações negociais com 

terceiros, o que traduz preocupante descaso com seus clientes, uma vez 

que tal modo de agir implica tratar de algo que administra como se seu 

fosse, em rematado menoscabo ao patrimônio alheio. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

da Promovente. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte Promovente) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pela 

parte Autora, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Portanto, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os 

requisitos legais, impondo-se determinar a sua restituição em dobro. Reza 

o artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor: “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”. 

Diversamente do que ocorre no sistema ordinário, o microssistema não 

exige a comprovação de má-fé, sendo, citar a seguinte ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA DA 

MÁ-FÉ. Em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma 

no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte 

do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 

70040504383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 25.05.2011). Contudo, o Autor 

tem direito de repetição de indébito por valor igual ao dobro DO QUE 

PAGOU, o que totaliza a quantia de R$ 273,50 (duzentos e setenta e três 

reais e cinquenta centavos). Assim, julgo procedente o pedido de 

repetição de indébito, e determino ao Banco Promovido que restitua ao 

Autor a quantia de R$ R$ 273,50 (duzentos e setenta e três reais e 

cinquenta centavos). DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO a preliminar 

arguida e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: a) RESCINDIR o contrato 

de empréstimo BB Crédito Pronto com desconto na conta corrente do 

Promovente; b)DECLARAR a inexistência dos débitos no total de R$ 

136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos); c) 

CONDENAR o Promovido a restituir ao Promovente a quantia de R$ 273,50 

(duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), já na forma 

dobrada, atualizados desde a citação pelo INPC, mais juros de mora de 1% 

ao mês a contar do desembolso; d) CONDENAR o Promovido a pagar ao 

Promovente, a título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), atualizados pelo INPC desde a data do arbitramento (nos termos da 

Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora a contar da data da 

citação. e) RETIFICO e DETERMINO à secretaria para que conste nos 

autos, o valor da causa em R$ 15.273,50 (quinze mil duzentos e setenta e 

três reais e cinquenta centavos), sendo este os valores pleiteados pela 

Promovente a título de indenização por danos morais e repetição de 

indébito, o que faço com fulcro ao artigo 293 do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. 

Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/ MT, 17 de setembro de 

2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-75.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JUARES CARLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010106-75.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

MOACIR JUARES CARLOTO Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

cumulada com Danos Morais, ajuizada por MOACIR JUARES CARLOTO em 

face de BANCO ITAUCARD S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a parte Promovente que realizou contrato de financiamento 

de veículo da Marca Volkswagem, modelo Voyage, ano Fab/mod 

2011/2011, pelo valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos 

reais) e que deu de entrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sendo o restante financiado em 60 (sessenta) parcelas, totalizando ao 

final a quantia de R$ 55.729,80 (cinqüenta e cinco mil, setecentos e vinte e 

nove reais e oitenta centavos). O pedido da Promovente resume-se em 

ver repetido o valor pago, que fora incluído no contrato de financiamento, 

como Taxa de Retorno, Taxa de Abertura de Crédito e Taxa de Emissão de 

Boleto no total de R$ 19.466,22 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e 

seis reais e vinte e dois centavos), bem como pleiteia a condenação do 
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Banco em indenização por danos morais e multa por descumprimento de 

decisão liminar proferida em autos diverso deste. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A Promovida em 

contestação, assevera que o contrato foi firmado de livre e espontânea 

vontade pela parte Promovente, fazendo Lei entre as partes, não havendo 

direito à repetição de indébito ou danos morais a ser indenizados ao Autor, 

e que, todas as taxas cobradas se encontravam estipuladas na avença. O 

Promovente impugnou a contestação, reiterando os pedidos da exordial. O 

MM. Juiz em sentença, extinguiu o processo por complexidade da causa. 

O Promovente opôs Embargos de Declaração, sendo a decisão proferida 

revogada, com a determinação do Promovido para que no prazo de 15 

(quinze) dias juntasse aos autos, cópia do contrato entabulado entre as 

partes, sob pena de admissão como verdadeiros os fatos que o Autor por 

meio de documento pretendia provar. Devidamente intimado, o Promovido 

quedou-se inerte, conforme certidão de evento n. 11198562. Após, trouxe 

aos autos contrato diverso do discutido no presente processo. É a suma 

do essencial. MOTIVAÇÃO 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. Nesse aspecto, encontra-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando a defesa, vê-se que a 

Promovida não nega, tão pouco se reporta aos fatos articulados na inicial, 

sendo uma contestação genérica, desvinculada dos pedidos requeridos 

na inicial. Ainda, devidamente intimada para juntar o contrato de 

financiamento, sob pena de serem aceitos os fatos elencados na exordial 

como verdadeiros, a mesma permaneceu inerte. Sabe-se que, os 

contratos de financiamento de veículo são assinados no momento da 

negociação e posteriormente enviados ao consumidor, na maioria das 

vezes quando solicitado. O consumidor na expectativa de adquirir um 

veículo, não se atenta ao que está sendo cobrado no valor das parcelas 

narradas pelo vendedor, tomando conhecimento futuramente de que a 

financeira embutiu cobranças no negócio sem seu conhecimento, 

onerando assim o contrato de financiamento. Pois bem, sobre a legalidade 

da cobrança das taxas aqui questionadas, o Superior Tribunal de Justiça 

já se manifestou no sentido de que a cobrança de tarifas de abertura de 

cadastro (TAC) e de emissão de carnês e boletos (TEC) são legais 

apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 e para 

contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem ser mais 

cobradas, nem mesmo quando previstas em contrato. “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.(...) 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. JULGADO: 28/08/2013). Sendo 

assim, nos contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação 

para o mesmo fato gerador, é considerada válida. Por outro lado, após 

30/04/2008, a referida cobrança não mais encontra respaldo legal, haja 

vista que a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas foi restringida às hipóteses expressamente estabelecidas em 

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Quanto à taxa 

de retorno, há de dizer que esta se equivale à cobrança de tarifa de 

serviços de terceiro, não podendo prosperar, tendo em vista sua 

ilegalidade, pois integra o custo da atividade da Promovida, que, por sua 

vez, não poderá repassá-lo ao consumidor. Em jurisprudência: REVISÃO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC -TAC - TEC - TAXA DE RETORNO. As 

normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ. Nos contratos 

celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de 

abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da 

Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é considerada válida. A taxa de retorno equivale à cobrança da 

tarifa de serviço de terceiro, e não pode ser cobrada por integrar o custo 

da atividade da instituição financeira que não pode passá-lo ao 

consumidor. (TJ-MG - AC: 10183100039365001 MG, Relator: Evangelina 

Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015). GRIFEI. "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

DE TAXA DE RETORNO, EIS QUE CONTRATADAS A PARTIR DE 30.4.2008 

- IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA, NA 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FACE À SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA (ementa em consonância com os recursos especiais nº 

1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel 

Gallotti) 1- Ilegal é a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito a partir de 

30.4.2008, eis que inexiste norma autorizando a inclusão de tais tarifas no 

contrato. 2 - Taxa de retorno: A exigência de pagamentos de serviços de 

terceiro, sem qualquer indicação complementar, a propósito de natureza 

dos serviços cobrados, fere o dever de informação ao consumidor (art. 

6º, III, Código de Defesa do Cunsumidor). 3 - A dobra, prevista no artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da 

constatação de má-fé do contratante. Ausente má-fé deve a restituição 

ser devolvida na forma simples. Para tanto, não há necessidade da prova 

do erro". (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.006655-8/001, Relator (a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/06/2014, publicação da sumula em 11/06/2014). “APELAÇÃO - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - 

IOF - TARIFA DE CADASTRO. O IOF. Imposto sobre Operações 

Financeiras é tributo aplicado segundo legislação própria e tem natureza 

coativa, portanto não deve ser excluído. A tarifa de cadastro, também 

denominada taxa de abertura de crédito (TAC), pode ser cobrada nos 

contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, data do fim da 

vigência da Resolução CMN 2.303/96. V.V.P.: (DES. ANTÔNIO BISPO) 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - ARTIGO 51 - NULIDADE DE PLENO DIREITO - 

TAC, TEC, IOC/IOF - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. As operações de 

crédito de qualquer espécie, desde que realizadas entre as instituições 

financeiras, na qualidade de policitantes e seus consumidores, 

destinatários do dinheiro disponibilizado via contrato de adesão 

submetem-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se 

indevida e abusiva a cobrança de valores referentes aos custos de 

abertura de cadastro, emissão de boletos e IOC/IOF, devendo a instituição 

financeira excluir referidas cobranças, pois não é legítimo transferir ao 

consumidor os ônus dessas obrigações, sequer especificadas no 

contrato, condicionando o direito de quitação regular ao pagamento de 

quantia que vai além da dívida contratada. (TJ-MG - AC: 

10525100117833006 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/04/2014). A Promovida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe 

competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o 

artigo 373,II do CPC. A inércia da Promovida em juntar aos autos o contrato 

de financiamento após determinação judicial, leva ao consenso de que a 

apresentação do mesmo, comprovaria o direito pleiteado pela parte 

Promovente. Os contratos entre instituições bancárias/financeiras e o 

destinatário final, são efetivamente atividade sujeita aos ditames do Código 

de Defesa do Consumidor, por estar caracterizada relação de consumo, 

nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC. Ademais, a matéria está 

sumulada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 

297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. No tocante as cobranças Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Taxa de Retorno, 

destaco que são despesas abusivas e indevidas que colocam o 

consumidor em desvantagem (art. 51, IV, CDC), sendo essas tarifas 

administrativas embutidas nos contratos bancários, vale destacar que nos 

contratos firmados entre banco e cliente, a instituição de crédito é quem 
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deve arcar com o ônus da atividade econômica explorada por ela. Como 

demonstrado, a jurisprudência pátria vem entendendo pela ilegalidade de 

sua cobrança por ser abusiva, primeiro, pois incide face às instituições 

financeiras o Código de Defesa do Consumidor, (segundo, por afrontar 

aos princípios da boa-fé, transparência e da equidade e, terceiro, por se 

tratar de atividades inerentes à própria atividade bancária. Com efeito, 

mostra-se injusta a transferência do custo administrativo da operação de 

crédito, para o consumidor, posto que o financiamento ou o empréstimo 

são atividades inerentes à própria finalidade da instituição financeira, que, 

por sua vez, não pode cobrar tarifa administrativa para sua liberação. 

Concluindo, a cobrança das tarifas aqui questionadas, é ilegal, vez que é 

abusiva, pois transfere ao consumidor os custos administrativos 

intrínsecos à atividade financeira. Isto posto, a cláusula contratual que 

impõe o pagamento das taxas debatidas na presente ação, à luz dessas 

considerações, enquadra-se entre aquelas previstas no artigo 51, inciso 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a pena de nulidade às 

cláusulas contratuais que estabeleçam "obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". Neste sentido, já se 

decidiu: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 

COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO (COA). ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando 

acobertar as despesas de financiamento inerentes à operação de outorga 

de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. (...)" 

(TJRS / AC 70023054646 / Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito / 

J.05.06.2008). "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Revisão e aplicação 

do CDC. Ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito. Juros remuneratórios limitados ao percentual médio 

do mercado, apurada pelo BACEN para o mês da contratação, diante da 

abusividade da taxa pactuada. Capitalização mensal de juros não 

contratada. Inovação recursal - índice de correção monetária e 

descaracterização da mora. Comissão de permanência não cumulada com 

juros remuneratórios, encargos moratórios e correção monetária. Mantida 

a exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de análise 

cadastral, da tarifa de emissão de boleto bancários (TEB) e das 

comissões de operações ativas (COA). Legalidade da cobrança do IOF. 

Possibilidade da compensação de valores e da repetição do indevido. 

Cabimento da compensação dos honorários advocatícios. Verba honorária 

mantida. Prequestionamento - as regras mencionadas pela parte 

recorrente não se aplicam de maneira direta e imediata a ponto de 

influenciarem na solução do litígio. Apelo do autor parcialmente conhecido 

e provido em parte. Apelo do réu provido em parte". (TJRS / AC 

70043834472 / Relator: Marcelo Cezar Muller / J. 27.07.2011) É cediço que 

para que se possa analisar o pedido de repetição de indébito há de se 

analisar se houve erro injustificável ou má-fé por parte da Promovida. Pois 

bem, as taxas aqui discutidas, em principal, a taxa de retorno, que 

corresponde à comissão em favor de terceiro intermediador da 

contratação do crédito, encontra-se camuflada no contrato sem que seu 

valor seja informado ao consumidor, implicando ofensa ao princípio da boa 

-fé objetiva. As cobranças realizadas contribuem para a onerosidade 

excessiva do contrato, haja vista que, serão cobrados juros sobre o valor 

financiado. Diante da verossimilhança da lesão aos direitos do consumidor 

e a proibição da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), da 

Tarifa de Emissão de Boleto (TEC), e Taxa de Retorno, por ordem da 

Resolução CMN 3.518/2007 do BACEN, resta caracterizada a má-fé da 

Promovida. Dessa forma, a restituição há de ser em dobro, pois 

demonstrado a má-fé da Promovida, incidindo a aplicação do artigo 42, §

Único do CDC. 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. Assim, caracterizada a má-fé 

da Promovida dá ensejo à aplicação do referido artigo, fazendo surgir a 

obrigação de devolver a importância recebida indevidamente de forma 

dobrada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO 

QUITADO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - RELATIVIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - COBRANÇA DE TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E TAXA DE RETORNO - IMPOSSIBILIDADE NO 

CASO - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o tema sobre a possibilidade de revisão de 

contratos quitados ou objeto de novação, nos termos da Súmula 286. 2. 

Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há uma 

relativização do princípio do pacta sunt servanda, podendo ser as 

cláusulas revisadas e afastadas as ilegalidades. 3. As taxas de abertura 

de crédito e de retorno, desde que pactuadas e não exorbitantes são 

possíveis. No caso, não houve a comprovação de exigibilidade e 

legalidade, uma vez que não houve a exibição do instrumento. 4. A 

repetição de indébito é possível, entretanto, para que seja aplicada em 

dobro é necessária a comprovação da má-fé da instituição financeira 

quando da cobrança dos encargos. (Apelação nº 71492/2011, 2ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 14.03.2012, 

unânime, DJe 28.03.2012).GRIFEI. Em relação aos danos morais 

pleiteados, há de consignar que para haver a condenação da parte 

Promovida, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, que passe 

por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos 

violados, e no caso em apreço, o valor descontado lhe fez falta. A 

Promovente em momento algum demonstrou que o valor embutido no 

contrato de financiamento lhe fez falta, ocasionando assim danos maiores 

que simples aborrecimentos. Simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que, 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores conseqüências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que, qualquer aborrecimento ou 

desentendimento causaria dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento às 

custas de aborrecimentos do cotidiano. Desta forma, resta caracterizado 

apenas o dano material, atinente a cobrança indevida de Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e 

Taxa de Retorno. Indefiro o pedido de Condenação no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) aplicada à Promovida e outras Instituições 

Financeiras nos autos de nº. 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil 

Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, devendo a parte Promovente 

requerer a execução nos autos supra. Ademais, em análise do processo 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se constata que o mesmo 

ainda está tramitando. O valor referente a aplicação de multa por 

descumprimento de decisão judicial, só será devido se existir uma 

sentença definitiva que confirme a decisão provisória anteriormente 

concedida, caso ocorra de forma contrária, não há que se falar em 

possibilidade de execução da multa. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com resolução do mérito, conforme disposição 

do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR 

inexigíveis e abusivas as Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de 

Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e Taxa de Retorno, determinando a 

Promovida a realizar o pagamento de forma dobrada, R$ 19.466,22 

(dezenove mil quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da 

citação; b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos 

morais; c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Promovido 

no pagamento da multa por descumprimento da liminar concedida nos 

autos de nº 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil Pública e Ação 

Popular de Cuiabá/MT. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 15 de agosto de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga
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SENTENÇA Número do Processo: 8010106-75.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

MOACIR JUARES CARLOTO Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

cumulada com Danos Morais, ajuizada por MOACIR JUARES CARLOTO em 

face de BANCO ITAUCARD S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a parte Promovente que realizou contrato de financiamento 

de veículo da Marca Volkswagem, modelo Voyage, ano Fab/mod 

2011/2011, pelo valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos 

reais) e que deu de entrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sendo o restante financiado em 60 (sessenta) parcelas, totalizando ao 

final a quantia de R$ 55.729,80 (cinqüenta e cinco mil, setecentos e vinte e 

nove reais e oitenta centavos). O pedido da Promovente resume-se em 

ver repetido o valor pago, que fora incluído no contrato de financiamento, 

como Taxa de Retorno, Taxa de Abertura de Crédito e Taxa de Emissão de 

Boleto no total de R$ 19.466,22 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e 

seis reais e vinte e dois centavos), bem como pleiteia a condenação do 

Banco em indenização por danos morais e multa por descumprimento de 

decisão liminar proferida em autos diverso deste. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A Promovida em 

contestação, assevera que o contrato foi firmado de livre e espontânea 

vontade pela parte Promovente, fazendo Lei entre as partes, não havendo 

direito à repetição de indébito ou danos morais a ser indenizados ao Autor, 

e que, todas as taxas cobradas se encontravam estipuladas na avença. O 

Promovente impugnou a contestação, reiterando os pedidos da exordial. O 

MM. Juiz em sentença, extinguiu o processo por complexidade da causa. 

O Promovente opôs Embargos de Declaração, sendo a decisão proferida 

revogada, com a determinação do Promovido para que no prazo de 15 

(quinze) dias juntasse aos autos, cópia do contrato entabulado entre as 

partes, sob pena de admissão como verdadeiros os fatos que o Autor por 

meio de documento pretendia provar. Devidamente intimado, o Promovido 

quedou-se inerte, conforme certidão de evento n. 11198562. Após, trouxe 

aos autos contrato diverso do discutido no presente processo. É a suma 

do essencial. MOTIVAÇÃO 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. Nesse aspecto, encontra-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando a defesa, vê-se que a 

Promovida não nega, tão pouco se reporta aos fatos articulados na inicial, 

sendo uma contestação genérica, desvinculada dos pedidos requeridos 

na inicial. Ainda, devidamente intimada para juntar o contrato de 

financiamento, sob pena de serem aceitos os fatos elencados na exordial 

como verdadeiros, a mesma permaneceu inerte. Sabe-se que, os 

contratos de financiamento de veículo são assinados no momento da 

negociação e posteriormente enviados ao consumidor, na maioria das 

vezes quando solicitado. O consumidor na expectativa de adquirir um 

veículo, não se atenta ao que está sendo cobrado no valor das parcelas 

narradas pelo vendedor, tomando conhecimento futuramente de que a 

financeira embutiu cobranças no negócio sem seu conhecimento, 

onerando assim o contrato de financiamento. Pois bem, sobre a legalidade 

da cobrança das taxas aqui questionadas, o Superior Tribunal de Justiça 

já se manifestou no sentido de que a cobrança de tarifas de abertura de 

cadastro (TAC) e de emissão de carnês e boletos (TEC) são legais 

apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 e para 

contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem ser mais 

cobradas, nem mesmo quando previstas em contrato. “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.(...) 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. JULGADO: 28/08/2013). Sendo 

assim, nos contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação 

para o mesmo fato gerador, é considerada válida. Por outro lado, após 

30/04/2008, a referida cobrança não mais encontra respaldo legal, haja 

vista que a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas foi restringida às hipóteses expressamente estabelecidas em 

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Quanto à taxa 

de retorno, há de dizer que esta se equivale à cobrança de tarifa de 

serviços de terceiro, não podendo prosperar, tendo em vista sua 

ilegalidade, pois integra o custo da atividade da Promovida, que, por sua 

vez, não poderá repassá-lo ao consumidor. Em jurisprudência: REVISÃO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC -TAC - TEC - TAXA DE RETORNO. As 

normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ. Nos contratos 

celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de 

abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da 

Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é considerada válida. A taxa de retorno equivale à cobrança da 

tarifa de serviço de terceiro, e não pode ser cobrada por integrar o custo 

da atividade da instituição financeira que não pode passá-lo ao 

consumidor. (TJ-MG - AC: 10183100039365001 MG, Relator: Evangelina 

Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015). GRIFEI. "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

DE TAXA DE RETORNO, EIS QUE CONTRATADAS A PARTIR DE 30.4.2008 

- IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA, NA 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FACE À SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA (ementa em consonância com os recursos especiais nº 

1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel 

Gallotti) 1- Ilegal é a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito a partir de 

30.4.2008, eis que inexiste norma autorizando a inclusão de tais tarifas no 

contrato. 2 - Taxa de retorno: A exigência de pagamentos de serviços de 

terceiro, sem qualquer indicação complementar, a propósito de natureza 

dos serviços cobrados, fere o dever de informação ao consumidor (art. 

6º, III, Código de Defesa do Cunsumidor). 3 - A dobra, prevista no artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da 

constatação de má-fé do contratante. Ausente má-fé deve a restituição 
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ser devolvida na forma simples. Para tanto, não há necessidade da prova 

do erro". (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.006655-8/001, Relator (a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/06/2014, publicação da sumula em 11/06/2014). “APELAÇÃO - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - 

IOF - TARIFA DE CADASTRO. O IOF. Imposto sobre Operações 

Financeiras é tributo aplicado segundo legislação própria e tem natureza 

coativa, portanto não deve ser excluído. A tarifa de cadastro, também 

denominada taxa de abertura de crédito (TAC), pode ser cobrada nos 

contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, data do fim da 

vigência da Resolução CMN 2.303/96. V.V.P.: (DES. ANTÔNIO BISPO) 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - ARTIGO 51 - NULIDADE DE PLENO DIREITO - 

TAC, TEC, IOC/IOF - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. As operações de 

crédito de qualquer espécie, desde que realizadas entre as instituições 

financeiras, na qualidade de policitantes e seus consumidores, 

destinatários do dinheiro disponibilizado via contrato de adesão 

submetem-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se 

indevida e abusiva a cobrança de valores referentes aos custos de 

abertura de cadastro, emissão de boletos e IOC/IOF, devendo a instituição 

financeira excluir referidas cobranças, pois não é legítimo transferir ao 

consumidor os ônus dessas obrigações, sequer especificadas no 

contrato, condicionando o direito de quitação regular ao pagamento de 

quantia que vai além da dívida contratada. (TJ-MG - AC: 

10525100117833006 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/04/2014). A Promovida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe 

competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o 

artigo 373,II do CPC. A inércia da Promovida em juntar aos autos o contrato 

de financiamento após determinação judicial, leva ao consenso de que a 

apresentação do mesmo, comprovaria o direito pleiteado pela parte 

Promovente. Os contratos entre instituições bancárias/financeiras e o 

destinatário final, são efetivamente atividade sujeita aos ditames do Código 

de Defesa do Consumidor, por estar caracterizada relação de consumo, 

nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC. Ademais, a matéria está 

sumulada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 

297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. No tocante as cobranças Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Taxa de Retorno, 

destaco que são despesas abusivas e indevidas que colocam o 

consumidor em desvantagem (art. 51, IV, CDC), sendo essas tarifas 

administrativas embutidas nos contratos bancários, vale destacar que nos 

contratos firmados entre banco e cliente, a instituição de crédito é quem 

deve arcar com o ônus da atividade econômica explorada por ela. Como 

demonstrado, a jurisprudência pátria vem entendendo pela ilegalidade de 

sua cobrança por ser abusiva, primeiro, pois incide face às instituições 

financeiras o Código de Defesa do Consumidor, (segundo, por afrontar 

aos princípios da boa-fé, transparência e da equidade e, terceiro, por se 

tratar de atividades inerentes à própria atividade bancária. Com efeito, 

mostra-se injusta a transferência do custo administrativo da operação de 

crédito, para o consumidor, posto que o financiamento ou o empréstimo 

são atividades inerentes à própria finalidade da instituição financeira, que, 

por sua vez, não pode cobrar tarifa administrativa para sua liberação. 

Concluindo, a cobrança das tarifas aqui questionadas, é ilegal, vez que é 

abusiva, pois transfere ao consumidor os custos administrativos 

intrínsecos à atividade financeira. Isto posto, a cláusula contratual que 

impõe o pagamento das taxas debatidas na presente ação, à luz dessas 

considerações, enquadra-se entre aquelas previstas no artigo 51, inciso 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a pena de nulidade às 

cláusulas contratuais que estabeleçam "obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". Neste sentido, já se 

decidiu: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 

COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO (COA). ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando 

acobertar as despesas de financiamento inerentes à operação de outorga 

de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. (...)" 

(TJRS / AC 70023054646 / Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito / 

J.05.06.2008). "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Revisão e aplicação 

do CDC. Ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito. Juros remuneratórios limitados ao percentual médio 

do mercado, apurada pelo BACEN para o mês da contratação, diante da 

abusividade da taxa pactuada. Capitalização mensal de juros não 

contratada. Inovação recursal - índice de correção monetária e 

descaracterização da mora. Comissão de permanência não cumulada com 

juros remuneratórios, encargos moratórios e correção monetária. Mantida 

a exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de análise 

cadastral, da tarifa de emissão de boleto bancários (TEB) e das 

comissões de operações ativas (COA). Legalidade da cobrança do IOF. 

Possibilidade da compensação de valores e da repetição do indevido. 

Cabimento da compensação dos honorários advocatícios. Verba honorária 

mantida. Prequestionamento - as regras mencionadas pela parte 

recorrente não se aplicam de maneira direta e imediata a ponto de 

influenciarem na solução do litígio. Apelo do autor parcialmente conhecido 

e provido em parte. Apelo do réu provido em parte". (TJRS / AC 

70043834472 / Relator: Marcelo Cezar Muller / J. 27.07.2011) É cediço que 

para que se possa analisar o pedido de repetição de indébito há de se 

analisar se houve erro injustificável ou má-fé por parte da Promovida. Pois 

bem, as taxas aqui discutidas, em principal, a taxa de retorno, que 

corresponde à comissão em favor de terceiro intermediador da 

contratação do crédito, encontra-se camuflada no contrato sem que seu 

valor seja informado ao consumidor, implicando ofensa ao princípio da boa 

-fé objetiva. As cobranças realizadas contribuem para a onerosidade 

excessiva do contrato, haja vista que, serão cobrados juros sobre o valor 

financiado. Diante da verossimilhança da lesão aos direitos do consumidor 

e a proibição da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), da 

Tarifa de Emissão de Boleto (TEC), e Taxa de Retorno, por ordem da 

Resolução CMN 3.518/2007 do BACEN, resta caracterizada a má-fé da 

Promovida. Dessa forma, a restituição há de ser em dobro, pois 

demonstrado a má-fé da Promovida, incidindo a aplicação do artigo 42, §

Único do CDC. 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. Assim, caracterizada a má-fé 

da Promovida dá ensejo à aplicação do referido artigo, fazendo surgir a 

obrigação de devolver a importância recebida indevidamente de forma 

dobrada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO 

QUITADO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - RELATIVIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - COBRANÇA DE TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E TAXA DE RETORNO - IMPOSSIBILIDADE NO 

CASO - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o tema sobre a possibilidade de revisão de 

contratos quitados ou objeto de novação, nos termos da Súmula 286. 2. 

Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há uma 

relativização do princípio do pacta sunt servanda, podendo ser as 

cláusulas revisadas e afastadas as ilegalidades. 3. As taxas de abertura 

de crédito e de retorno, desde que pactuadas e não exorbitantes são 

possíveis. No caso, não houve a comprovação de exigibilidade e 

legalidade, uma vez que não houve a exibição do instrumento. 4. A 

repetição de indébito é possível, entretanto, para que seja aplicada em 

dobro é necessária a comprovação da má-fé da instituição financeira 

quando da cobrança dos encargos. (Apelação nº 71492/2011, 2ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 14.03.2012, 

unânime, DJe 28.03.2012).GRIFEI. Em relação aos danos morais 

pleiteados, há de consignar que para haver a condenação da parte 

Promovida, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, que passe 

por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos 

violados, e no caso em apreço, o valor descontado lhe fez falta. A 

Promovente em momento algum demonstrou que o valor embutido no 

contrato de financiamento lhe fez falta, ocasionando assim danos maiores 

que simples aborrecimentos. Simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que, 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores conseqüências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que, qualquer aborrecimento ou 
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desentendimento causaria dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento às 

custas de aborrecimentos do cotidiano. Desta forma, resta caracterizado 

apenas o dano material, atinente a cobrança indevida de Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e 

Taxa de Retorno. Indefiro o pedido de Condenação no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) aplicada à Promovida e outras Instituições 

Financeiras nos autos de nº. 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil 

Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, devendo a parte Promovente 

requerer a execução nos autos supra. Ademais, em análise do processo 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se constata que o mesmo 

ainda está tramitando. O valor referente a aplicação de multa por 

descumprimento de decisão judicial, só será devido se existir uma 

sentença definitiva que confirme a decisão provisória anteriormente 

concedida, caso ocorra de forma contrária, não há que se falar em 

possibilidade de execução da multa. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com resolução do mérito, conforme disposição 

do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR 

inexigíveis e abusivas as Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de 

Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e Taxa de Retorno, determinando a 

Promovida a realizar o pagamento de forma dobrada, R$ 19.466,22 

(dezenove mil quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da 

citação; b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos 

morais; c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Promovido 

no pagamento da multa por descumprimento da liminar concedida nos 

autos de nº 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil Pública e Ação 

Popular de Cuiabá/MT. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 15 de agosto de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA Número do Processo: 8010106-75.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

MOACIR JUARES CARLOTO Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

cumulada com Danos Morais, ajuizada por MOACIR JUARES CARLOTO em 

face de BANCO ITAUCARD S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a parte Promovente que realizou contrato de financiamento 

de veículo da Marca Volkswagem, modelo Voyage, ano Fab/mod 

2011/2011, pelo valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos 

reais) e que deu de entrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sendo o restante financiado em 60 (sessenta) parcelas, totalizando ao 

final a quantia de R$ 55.729,80 (cinqüenta e cinco mil, setecentos e vinte e 

nove reais e oitenta centavos). O pedido da Promovente resume-se em 

ver repetido o valor pago, que fora incluído no contrato de financiamento, 

como Taxa de Retorno, Taxa de Abertura de Crédito e Taxa de Emissão de 

Boleto no total de R$ 19.466,22 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e 

seis reais e vinte e dois centavos), bem como pleiteia a condenação do 

Banco em indenização por danos morais e multa por descumprimento de 

decisão liminar proferida em autos diverso deste. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A Promovida em 

contestação, assevera que o contrato foi firmado de livre e espontânea 

vontade pela parte Promovente, fazendo Lei entre as partes, não havendo 

direito à repetição de indébito ou danos morais a ser indenizados ao Autor, 

e que, todas as taxas cobradas se encontravam estipuladas na avença. O 

Promovente impugnou a contestação, reiterando os pedidos da exordial. O 

MM. Juiz em sentença, extinguiu o processo por complexidade da causa. 

O Promovente opôs Embargos de Declaração, sendo a decisão proferida 

revogada, com a determinação do Promovido para que no prazo de 15 

(quinze) dias juntasse aos autos, cópia do contrato entabulado entre as 

partes, sob pena de admissão como verdadeiros os fatos que o Autor por 

meio de documento pretendia provar. Devidamente intimado, o Promovido 

quedou-se inerte, conforme certidão de evento n. 11198562. Após, trouxe 

aos autos contrato diverso do discutido no presente processo. É a suma 

do essencial. MOTIVAÇÃO 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. Nesse aspecto, encontra-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando a defesa, vê-se que a 

Promovida não nega, tão pouco se reporta aos fatos articulados na inicial, 

sendo uma contestação genérica, desvinculada dos pedidos requeridos 

na inicial. Ainda, devidamente intimada para juntar o contrato de 

financiamento, sob pena de serem aceitos os fatos elencados na exordial 

como verdadeiros, a mesma permaneceu inerte. Sabe-se que, os 

contratos de financiamento de veículo são assinados no momento da 

negociação e posteriormente enviados ao consumidor, na maioria das 

vezes quando solicitado. O consumidor na expectativa de adquirir um 

veículo, não se atenta ao que está sendo cobrado no valor das parcelas 

narradas pelo vendedor, tomando conhecimento futuramente de que a 

financeira embutiu cobranças no negócio sem seu conhecimento, 

onerando assim o contrato de financiamento. Pois bem, sobre a legalidade 

da cobrança das taxas aqui questionadas, o Superior Tribunal de Justiça 

já se manifestou no sentido de que a cobrança de tarifas de abertura de 

cadastro (TAC) e de emissão de carnês e boletos (TEC) são legais 

apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 e para 

contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem ser mais 

cobradas, nem mesmo quando previstas em contrato. “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.(...) 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 
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conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. JULGADO: 28/08/2013). Sendo 

assim, nos contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação 

para o mesmo fato gerador, é considerada válida. Por outro lado, após 

30/04/2008, a referida cobrança não mais encontra respaldo legal, haja 

vista que a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas foi restringida às hipóteses expressamente estabelecidas em 

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Quanto à taxa 

de retorno, há de dizer que esta se equivale à cobrança de tarifa de 

serviços de terceiro, não podendo prosperar, tendo em vista sua 

ilegalidade, pois integra o custo da atividade da Promovida, que, por sua 

vez, não poderá repassá-lo ao consumidor. Em jurisprudência: REVISÃO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC -TAC - TEC - TAXA DE RETORNO. As 

normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ. Nos contratos 

celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de 

abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da 

Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é considerada válida. A taxa de retorno equivale à cobrança da 

tarifa de serviço de terceiro, e não pode ser cobrada por integrar o custo 

da atividade da instituição financeira que não pode passá-lo ao 

consumidor. (TJ-MG - AC: 10183100039365001 MG, Relator: Evangelina 

Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015). GRIFEI. "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

DE TAXA DE RETORNO, EIS QUE CONTRATADAS A PARTIR DE 30.4.2008 

- IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA, NA 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FACE À SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA (ementa em consonância com os recursos especiais nº 

1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel 

Gallotti) 1- Ilegal é a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito a partir de 

30.4.2008, eis que inexiste norma autorizando a inclusão de tais tarifas no 

contrato. 2 - Taxa de retorno: A exigência de pagamentos de serviços de 

terceiro, sem qualquer indicação complementar, a propósito de natureza 

dos serviços cobrados, fere o dever de informação ao consumidor (art. 

6º, III, Código de Defesa do Cunsumidor). 3 - A dobra, prevista no artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da 

constatação de má-fé do contratante. Ausente má-fé deve a restituição 

ser devolvida na forma simples. Para tanto, não há necessidade da prova 

do erro". (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.006655-8/001, Relator (a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/06/2014, publicação da sumula em 11/06/2014). “APELAÇÃO - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - 

IOF - TARIFA DE CADASTRO. O IOF. Imposto sobre Operações 

Financeiras é tributo aplicado segundo legislação própria e tem natureza 

coativa, portanto não deve ser excluído. A tarifa de cadastro, também 

denominada taxa de abertura de crédito (TAC), pode ser cobrada nos 

contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, data do fim da 

vigência da Resolução CMN 2.303/96. V.V.P.: (DES. ANTÔNIO BISPO) 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - ARTIGO 51 - NULIDADE DE PLENO DIREITO - 

TAC, TEC, IOC/IOF - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. As operações de 

crédito de qualquer espécie, desde que realizadas entre as instituições 

financeiras, na qualidade de policitantes e seus consumidores, 

destinatários do dinheiro disponibilizado via contrato de adesão 

submetem-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se 

indevida e abusiva a cobrança de valores referentes aos custos de 

abertura de cadastro, emissão de boletos e IOC/IOF, devendo a instituição 

financeira excluir referidas cobranças, pois não é legítimo transferir ao 

consumidor os ônus dessas obrigações, sequer especificadas no 

contrato, condicionando o direito de quitação regular ao pagamento de 

quantia que vai além da dívida contratada. (TJ-MG - AC: 

10525100117833006 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/04/2014). A Promovida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe 

competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o 

artigo 373,II do CPC. A inércia da Promovida em juntar aos autos o contrato 

de financiamento após determinação judicial, leva ao consenso de que a 

apresentação do mesmo, comprovaria o direito pleiteado pela parte 

Promovente. Os contratos entre instituições bancárias/financeiras e o 

destinatário final, são efetivamente atividade sujeita aos ditames do Código 

de Defesa do Consumidor, por estar caracterizada relação de consumo, 

nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC. Ademais, a matéria está 

sumulada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 

297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. No tocante as cobranças Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Taxa de Retorno, 

destaco que são despesas abusivas e indevidas que colocam o 

consumidor em desvantagem (art. 51, IV, CDC), sendo essas tarifas 

administrativas embutidas nos contratos bancários, vale destacar que nos 

contratos firmados entre banco e cliente, a instituição de crédito é quem 

deve arcar com o ônus da atividade econômica explorada por ela. Como 

demonstrado, a jurisprudência pátria vem entendendo pela ilegalidade de 

sua cobrança por ser abusiva, primeiro, pois incide face às instituições 

financeiras o Código de Defesa do Consumidor, (segundo, por afrontar 

aos princípios da boa-fé, transparência e da equidade e, terceiro, por se 

tratar de atividades inerentes à própria atividade bancária. Com efeito, 

mostra-se injusta a transferência do custo administrativo da operação de 

crédito, para o consumidor, posto que o financiamento ou o empréstimo 

são atividades inerentes à própria finalidade da instituição financeira, que, 

por sua vez, não pode cobrar tarifa administrativa para sua liberação. 

Concluindo, a cobrança das tarifas aqui questionadas, é ilegal, vez que é 

abusiva, pois transfere ao consumidor os custos administrativos 

intrínsecos à atividade financeira. Isto posto, a cláusula contratual que 

impõe o pagamento das taxas debatidas na presente ação, à luz dessas 

considerações, enquadra-se entre aquelas previstas no artigo 51, inciso 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a pena de nulidade às 

cláusulas contratuais que estabeleçam "obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". Neste sentido, já se 

decidiu: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 

COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO (COA). ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando 

acobertar as despesas de financiamento inerentes à operação de outorga 

de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. (...)" 

(TJRS / AC 70023054646 / Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito / 

J.05.06.2008). "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Revisão e aplicação 

do CDC. Ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito. Juros remuneratórios limitados ao percentual médio 

do mercado, apurada pelo BACEN para o mês da contratação, diante da 

abusividade da taxa pactuada. Capitalização mensal de juros não 

contratada. Inovação recursal - índice de correção monetária e 

descaracterização da mora. Comissão de permanência não cumulada com 

juros remuneratórios, encargos moratórios e correção monetária. Mantida 

a exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de análise 

cadastral, da tarifa de emissão de boleto bancários (TEB) e das 

comissões de operações ativas (COA). Legalidade da cobrança do IOF. 

Possibilidade da compensação de valores e da repetição do indevido. 

Cabimento da compensação dos honorários advocatícios. Verba honorária 

mantida. Prequestionamento - as regras mencionadas pela parte 

recorrente não se aplicam de maneira direta e imediata a ponto de 

influenciarem na solução do litígio. Apelo do autor parcialmente conhecido 

e provido em parte. Apelo do réu provido em parte". (TJRS / AC 

70043834472 / Relator: Marcelo Cezar Muller / J. 27.07.2011) É cediço que 

para que se possa analisar o pedido de repetição de indébito há de se 

analisar se houve erro injustificável ou má-fé por parte da Promovida. Pois 

bem, as taxas aqui discutidas, em principal, a taxa de retorno, que 

corresponde à comissão em favor de terceiro intermediador da 

contratação do crédito, encontra-se camuflada no contrato sem que seu 

valor seja informado ao consumidor, implicando ofensa ao princípio da boa 

-fé objetiva. As cobranças realizadas contribuem para a onerosidade 

excessiva do contrato, haja vista que, serão cobrados juros sobre o valor 

financiado. Diante da verossimilhança da lesão aos direitos do consumidor 

e a proibição da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), da 

Tarifa de Emissão de Boleto (TEC), e Taxa de Retorno, por ordem da 
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Resolução CMN 3.518/2007 do BACEN, resta caracterizada a má-fé da 

Promovida. Dessa forma, a restituição há de ser em dobro, pois 

demonstrado a má-fé da Promovida, incidindo a aplicação do artigo 42, §

Único do CDC. 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. Assim, caracterizada a má-fé 

da Promovida dá ensejo à aplicação do referido artigo, fazendo surgir a 

obrigação de devolver a importância recebida indevidamente de forma 

dobrada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO 

QUITADO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - RELATIVIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - COBRANÇA DE TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E TAXA DE RETORNO - IMPOSSIBILIDADE NO 

CASO - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o tema sobre a possibilidade de revisão de 

contratos quitados ou objeto de novação, nos termos da Súmula 286. 2. 

Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há uma 

relativização do princípio do pacta sunt servanda, podendo ser as 

cláusulas revisadas e afastadas as ilegalidades. 3. As taxas de abertura 

de crédito e de retorno, desde que pactuadas e não exorbitantes são 

possíveis. No caso, não houve a comprovação de exigibilidade e 

legalidade, uma vez que não houve a exibição do instrumento. 4. A 

repetição de indébito é possível, entretanto, para que seja aplicada em 

dobro é necessária a comprovação da má-fé da instituição financeira 

quando da cobrança dos encargos. (Apelação nº 71492/2011, 2ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 14.03.2012, 

unânime, DJe 28.03.2012).GRIFEI. Em relação aos danos morais 

pleiteados, há de consignar que para haver a condenação da parte 

Promovida, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, que passe 

por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos 

violados, e no caso em apreço, o valor descontado lhe fez falta. A 

Promovente em momento algum demonstrou que o valor embutido no 

contrato de financiamento lhe fez falta, ocasionando assim danos maiores 

que simples aborrecimentos. Simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que, 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores conseqüências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que, qualquer aborrecimento ou 

desentendimento causaria dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento às 

custas de aborrecimentos do cotidiano. Desta forma, resta caracterizado 

apenas o dano material, atinente a cobrança indevida de Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e 

Taxa de Retorno. Indefiro o pedido de Condenação no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) aplicada à Promovida e outras Instituições 

Financeiras nos autos de nº. 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil 

Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, devendo a parte Promovente 

requerer a execução nos autos supra. Ademais, em análise do processo 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se constata que o mesmo 

ainda está tramitando. O valor referente a aplicação de multa por 

descumprimento de decisão judicial, só será devido se existir uma 

sentença definitiva que confirme a decisão provisória anteriormente 

concedida, caso ocorra de forma contrária, não há que se falar em 

possibilidade de execução da multa. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com resolução do mérito, conforme disposição 

do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR 

inexigíveis e abusivas as Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de 

Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e Taxa de Retorno, determinando a 

Promovida a realizar o pagamento de forma dobrada, R$ 19.466,22 

(dezenove mil quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da 

citação; b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos 

morais; c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Promovido 

no pagamento da multa por descumprimento da liminar concedida nos 

autos de nº 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil Pública e Ação 

Popular de Cuiabá/MT. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 15 de agosto de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-87.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE COMODORO (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8010068-87.2016.8.11.0046 Polo Ativo: M. A. DA 

SILVA MÓVEIS EIRELI EPP Polo Passivo: ASSOCIACAO DOS ARBITROS 

DE COMODORO Vistos etc. Tendo em vista o pedido da parte Promovente 

constante ao evento de n.º 12227020, determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Submeto o presente Projeto de Sentença ao 

MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlo Pereira de Sousa Junior, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 14 de agosto 

de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-83.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALHEIRO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB - RO6485 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010066-83.2017.8.11.0046. REQUERENTE: HELIO DE OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: CAVALHEIRO & CIA LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Reclamação ajuizada pela parte Promovente em face da parte Promovida, 

requerendo a tutela jurisdicional para a condenação desta ao pagamento 

da quantia de R$ 5.630,00 (cinco mil seiscentos e trinta e reais) a título de 

dano material. Alegou a parte autora que no dia 31/12/2016 trafegava com 

seu veiculo na BR 174, KM 468, quando foi atingido pelo Caminhando de 

propriedade da requerida. Aduz que no momento de uma ultrapassagem, o 

referido caminhão teria "jogado" o carro do autor para fora da pista 

ocasionando os danos narrados. Relata que logo após o ocorrido 

dirigiu-se ao Posto da Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda para 

registrar Boletim de Ocorrência, momento em que foi surpreendido com a 

alegação de que só há registros quando do acidente resulta em vítima 
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fatal, orientado então a registrar pelo site da PRF, não tendo conseguido 

em razão do sistema estar lento. Sustenta que houve tentativa de 

negociação amigável, porém sem êxito. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. 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. Rejeito o pedido de inclusão da Bradesco 

Seguros S.A no polo passivo da demanda em razão do que dispõe o artigo 

10 da Lei 9.099/95. Em análise ao mérito da demanda, verifico que a 

pretensão da parte Promovente não merece acolhimento. O feito carece 

de provas que embasem a culpa da requerida. O Promovente alega que, 

quando em faixa contínua, ao efetuar uma ultrapassagem foi atingido pelo 

caminhão do Réu que lhe causou danos. Pois bem, primeiramente 

consigno que, conforme narrado pelo Promovente e comprovado por fotos 

(evento de n. 5442555), ambas as partes, no momento do acidente, 

cometiam infração ao Código Brasileiro de Trânsito, eis que, a 

ultrapassagem fora realizada em local proibido, nos termos do artigo 203, 

V. Em análise dos autos, constato que o Promovente não realizou registro 

da ocorrência, ao contrário do Promovido que assim o fez. O Promovente 

traz aos autos fotos do dia do acidente, como do local da pista, do carro 

danificado e do veículo do Promovido, o que nada prova como direito ao 

recebimento de indenização por dano material. O artigo 373, I do Código de 

Processo Civil estabelece que o Autor, ao ajuizar a presente ação, tinha a 

obrigação de provar o fato constitutivo de seu direito e pelo conjunto 

probatório dos autos, a responsabilidade do Promovido não restou 

evidenciada, não se vislumbrando que terceiro estivesse conduzindo seu 

veículo de forma imprudente. O artigo 28 e 34 do Código de Trânsito 

Brasileiro afirma-nos que: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, 

ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito”. "Art. 34. O condutor que queira 

executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem 

perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade." 

As provas dos autos indicam que o Autor ao realizar a ultrapassagem não 

adotou os cuidados preconizados pela aludida norma, dando, assim, 

causa ao acidente que danificou seu veículo. As imagens trazidas 

condizem com as alegações da requerida, no que diz respeito a maneira 

como o acidente teria ocorrido para que houvesse referidos danos. Cabe 

aqui citar a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em seu Curso de 

Direito Processual Civil, Ed. Forense, vol. I, p. 455: "Cada parte tem o ônus 

de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado 

pelo juiz na solução do litígio" Por fim, existindo versões conflitantes, a 

jurisprudência assim se manifesta: "APELAÇAO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇAO REGRESSIVA DE INDENIZAÇAO - 

ACIDENTE DE VEÍCULO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, CPC - 

IMPROVIMENTO. 1. Cabe ao autor o ônus da prova constitutiva de seu 

direito (art. 333, I, CPC), o que não se verificou. 2. Se conflitantes as 

versões apresentadas, merece respaldo a mais convincente, no caso, a 

dos réus." (TAPR. Apelação Cível n.º 3.0180317-6. Decima Câmara Cível 

(extinto TA). Relator: Edvino Bochnia. 14/06/2002 – grifo nosso). Da lição 

de José de Aguiar Dias, depreende-se: "(...) Consideramos em culpa quem 

teve não a "last chance", mas a melhor oportunidade e não a utilizou. Isso 

é exatamente uma consagração da causalidade adequada, porque se 

alguém tem a melhor oportunidade de evitar o evento e não a aproveita, 

torna o fato do outro protagonista irrelevante para sua produção. (...) O 

que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o 

evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que 

não teria conseqüências, de si só, determinasse, completado por ele, o 

acidente. Pensamos que sempre que seja possível estabelecer inocuidade 

de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato 

imprudente, não se deve falar de concorrência de culpa. Noutras 

palavras: a culpa grave, necessária e suficiente para o dano exclui a 

concorrência de culpa, isto é, a culpa sem a qual o dano não se teria 

produzido.(...) A responsabilidade é de quem interveio com culpa eficiente 

para o dano. Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de 

outrem. Sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem 

relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no 

acontecimento" (AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. 11ª 

edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 946). DISPOSITIVO Diante de 

todo o exposto, REJEITO o pedido de inclusão da seguradora Bradesco 

S.A no polo passivo e no mérito OPINO QUE SEJA JULGADA 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento ao artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 28 de 

setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SULIENE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000248-95.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SULIENE SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos A sentença dispensa relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no documento 

ID. 13461330. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001149-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR ANTONIO BOARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE MARIA RIBEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001149-14.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: VOLMIR ANTONIO BOARO 

EXECUTADO: CLARISSE MARIA RIBEIRO DE MORAES Vistos. Extrai-se 

dos autos (Id 10813586 e Id 12581053) que as partes compuseram acordo 

para pagamento do débito em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 300,00 

(trezentos reais), que será pago mediante depósito em Juízo. Dessa 

forma, com fulcro aos artigos 313, II e 922, § Único do CPC, SUSPENDO a 

presente execução até o pagamento integral do acordo aqui entabulado. 

Desde já, determino ao Exequente que, ao final do pagamento das 

parcelas pela Executada, comunique o Juízo do cumprimento, para ulterior 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 26 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-79.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA RIBEIRO DA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010000-79.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: IOLANDA RIBEIRO DA SILVA 

DE LIMA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. 1) Retifique-se o 

sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

2) Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]. 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Apolo, se necessário o for e caso não 

tenha feito. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 116/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Alvares, 

matrícula 7812, Distribuidora Judicial PTJ, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias regulamentares, no período de 07.01. à 

06.02.2019;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CLAUDINEIA FRANCA FEITOSA SILVA TAVARES, 

matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Distribuidora Judicial em Substituição Legal, no período de 07 de Janeiro à 

06 de fevereiro de 2.019;

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

Jaciara, 7 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 117/2018-CJA

 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 Ana Paula Paixão Geraldino, matrícula 

21751, Analista Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciário , estará 

afastada de suas funções por motivo de férias regulamentares, no 

período de 07 à 26 de Janeiro de 2019;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO, matrícula n. 

8467, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal, no período de 07 à 26 de Janeiro de 

2019 ;

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

Jaciara, 8 de novembro de 2018

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 118/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino, matrícula 

21751, Analista Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Civel e Criminal desta Comarca, estará afastada de suas funções 

por motivo de Licença Nojo, no período de 07 a 14 de Novembro de 2018, 

pelo falecimento de sua avó que ocorreu em 07.11.18, conforme 

comprova atestado de óbito;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO, matrícula n. 

8467, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal , no Juizado Especial Civel e Criminal 

desta Comarca, no período de 07 a 14 de Novembro de 2018;

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

Jaciara-MT, 9 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 119/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Audyrlene Rocha Almeida, matrícula 

2865, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor Administrativa 2 , estará 

afastada de suas funções por motivo de férias regulamentares, no 

período de 07 à 26 de Janeiro de 2019;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SIMONE APARECIDA DA SILVA, matrícula n. 8489, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Administrativo 2 

em Substituição Legal, no período de 07 a 26 de Janeiro de 2019;

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

Jaciara, 9 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 120/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Cátia Cirlene Biha in, matrícula 3010 , 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor a Geral, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias regulamentares, no período de 04 a 2 3 de 

fevereiro de 2019;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora AUDYRLENE ROCHA ALMEIDA, matrícula n. 2865, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestor Geral em 

Substituição L egal, no período de 04 a 23 de fevereiro de 2019;

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

Jaciara, 9 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002723-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PICCININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT0003517A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002900-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA MACEDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002900-96.2018.8.11.0010. 
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REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: FABIANA 

SILVA MACEDO DOS SANTOS Vistos, etc. Os autos vieram conclusos 

sem a juntada de comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou 

comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002925-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL RUGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE RUGERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002925-12.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: LEILA RAQUEL RUGERI REQUERIDO: DULCE RUGERI Vistos 

etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Ainda, verifica-se que a requerente deixou de 

arrolar os bens deixados pela falecida. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, bem como, arrolar os bens da de cujus, 

sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51124 Nr: 3016-32.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MARLI BATISTA RODRIGUES - OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/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 Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85884 Nr: 5107-56.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Auxiliadora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em Juízo, 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.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 2057-51.2018.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSR, AR, JRR, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, GABRIELLE SOARES DE LIMA - 

OAB:23341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 187321 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/02/2019 às 15hs00.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93430 Nr: 3022-63.2017.811.0010

 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: NEUZA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial, acostada à ref. 42 e 

documentos de ref. 43, INTIME-SE a Sra. Perita para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 477, §2º, I da Lei Processual.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do NCPC.PROCEDA O SR. 

GESTOR A MUDANÇA PROCESSUAL NO SISTEMA.Cite-se o executado, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

de custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo 

em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 
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829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte executada 

e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado......Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, §2º do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 

08 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, 

JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O, FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos 

Fernandes - OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - 

O, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de 

Castilho Filho - OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 Vistos etc....Assim, diante do quadro apresentado, tenho que não se 

pode aguardar o deslinde do presente feito, com a consequente partilha 

dos bens, para que somente então o herdeiro possa realizar os 

procedimentos cirúrgicos que necessita.Assim, defiro o pedido de Ref. 

127, e determino a liberação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

de uma das contas bancárias deixadas pelo autor da herança, a fim de 

custear as consultas, exames necessários à cirurgia e parte do 

tratamento dentário ao herdeiro Silvio Dall Agnol.Os valores deverão ser 

liberados em favor do inventariante dativo, que efetuará o pagamento de 

todos os procedimentos a serem realizados, ficando responsável por 

prestar contas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, e da utilização do 

montante liberado para pagamento dos procedimentos anteriormente 

mencionados.Os valores liberados serão descontados da quota parte 

pertencente ao herdeiro Silvio Dall Agnol.Lado outro, em relação às 

manifestações de Refs. 208, 209 e 211, determino sejam estas 

desentranhadas, tendo em vista que em se tratando de inventariante 

dativo, o mesmo deverá se manifestar em nome próprio nos presentes 

autos, não havendo se falar em constituição de advogado para lhe 

representar. Após, intime-se o inventariante para, em 05 dias, prestar 

todas as informações requisitadas.Por fim, certifique-se o Sr. Gestor se 

houve resposta acerca dos ofícios expedidos às Refs. 194/198. Caso 

negativo, reiterem-se. Com as informações do inventariante dativo, voltem 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 8 de novembro de 2018Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54209 Nr: 2688-68.2013.811.0010

 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: NEUZA ROSA DE SOUZA

 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.: 15177 Nr: 2099-91.2004.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMARA RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 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.: 27063 Nr: 562-84.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): ADEMILSON BENTO DE SOUSA, ADRIANA 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 206675 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 17/12/2018 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22397 Nr: 1221-64.2007.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMBDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1221-64.2007.811.0010

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 REQUERENTE: HERIBERTO STROHSCHEIN

PARTE REQUERIDA: NORMA MAY BAES DE BRITO STROHSCHEIN
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INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Norma May Baes de Brito Strohschein 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua José Luiz Vieira, 

Bairro: Jardim Palmeiras, Cidade: Avaré-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 551,16. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 137,76 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 66. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

Jaciara - MT, 8 de novembro de 2018.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa

 Responsável Pela CAA

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002765-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. A. (REQUERENTE)

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002765-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

RUAN BARBOSA DE ALMEIDA, ELIZABETE BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

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 e sua emenda. 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, 09 de 

novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002878-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE ALVES PEREIRA ADAMS REUSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002878-38.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

GRACILENE ALVES PEREIRA ADAMS REUSE RÉU: INSS Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. 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 Processual Civil. 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. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 27 de fevereiro de 2019, às 

13h30min. 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 
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tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6218096584, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002900-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA MACEDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002900-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: FABIANA SILVA MACEDO 

DOS SANTOS Vistos, etc. A parte requerente propõe 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 a parte requerida 

contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por Alienação Fiduciária, 

onde a demandada se obrigou a pagar o valor exposto no instrumento por 

meio de prestações mensais, porém deixou de adimplir sua obrigação, 

mesmo sendo notificada extrajudicialmente, incorrendo em mora, nos 

termos da legislação específica ao caso (Decreto-Lei nº 911/69). 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 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 

Ford/Focus HC Flex, ano fabricação/modelo: 2011/2011, cor prata, chassi 

8AFUZZFHCBJ408927, objeto do Contrato nº 90999, 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, 09 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002808-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002808-21.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR 

MORTE proposta por GUSTAVO PEREIRA DA SILVA em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, onde alega, em suma, 

que é filho de MAURO GONÇALVES DA SILVA, falecido em 16/05/2018 e 

que requereu o benefício de Pensão por Morte, sendo indeferido pelo réu, 

sob alegação de que o requerente foi adotado. Dessa forma, o autor 

requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja 

concedido o benefício ao demandante imediatamente, tendo em vista a 

dependência da renda de seu genitor. No mérito postula pela ratificação da 

tutela e a procedência do pedido com a condenação do Instituto réu nas 

verbas de sucumbência. Juntou documentos à inicial. É o relatório. Decido. 

I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 
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cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Não vislumbro os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo que a documentação juntada à exordial deixa de 

evidenciar, num primeiro momento, que o requerente dependesse 

exclusivamente da renda do falecido, eis que em possui 20 (vinte) anos, 

restando ausente, assim, motivos que justifiquem a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela em sede liminar. Desta forma, INDEFIRO, 

neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 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 Art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao 

teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta 

orientação dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em 

audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção 

dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número 

de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, 

no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001507-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001507-39.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: VICENTE PASQUALOTTO REQUERIDO: DORACY 

MARAFON PASQUALOTTO Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO proposta por VICENTE PASQUALOTTO em face de DORACY 

MARAFON PASQUELOTTO, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. A parte autora alega que é cônjuge da requerida, esta que conta 

com 80 (oitenta) anos e sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

necessitando de atendimento Home-Care, devido às sequelas do sinistro 

ocorrido, dependendo, também, da ajuda de terceiros para a vida 

cotidiana. Dessa forma, postula pela concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência para que seja o autor nomeado curador 

provisório à interditanda, bem como, ao final seja julgada procedência a 

demanda, ratificando a tutela concedida. Com a inicial vieram documentos. 

Recebida a inicial, foi deferida antecipação de tutela, nomeando-se o 

requerente como curador da interditanda, designando data para audiência 

de entrevista, determinando, ainda, a citação da requerida, bem como, 

realização de estudo psicossocial, citação da interditanda, nomeando-se a 

DPE para promover sua defesa, e concedendo vista ao MPE (ID 

14040664). A interditanda foi citada e ambas as partes foram intimadas da 

audiência (ID 14185610 e 14185824). A interditanda foi entrevistada, 

conforme ID 14525392 e mídias anexadas ao feito (ID 14556102, 

14556103 e 14556111). Foi acostado o laudo de estudo psicossocial à ID 

14595416. Impulsionado o feito às partes, a DPE manifestou ciência do 

laudo e requereu a improcedência do pedido autoral (ID 14649603). De 

outra banda, o requerente concordou com o estudo realizado e postulou 

pela procedência de seu pleito (ID 14846140). Concedida vista dos autos 

ao órgão ministerial, este manifestou pela procedência da demanda (ID 

16342754). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, recebendo 

o status de emenda constitucional à luz do artigo 5º da CF. 

Consequentemente, promulgou-se o Decreto nº 6.949/2009, 

destacando-se, sobretudo, a previsão trazido por seu artigo 12, verbis: 

“Reconhecimento igual perante a lei 1. Os Estados Partes reafirmam que 

as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer 

lugar como pessoas perante a lei. 2. Os Estados Partes reconhecerão que 

as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 3. Os 

Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de 

pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 

capacidade legal. 4. Os Estados Partes assegurarão que todas as 

medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas 

apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o 

direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas 

assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 

respeitem os direitos, à vontade e as preferências da pessoa, sejam 

isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam 

proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem 

pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por 

uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. 

As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas 

afetarem os direitos e interesses da pessoa. 5. Os Estados Partes, 

sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e 

efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de 

possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual 

acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 

financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam 

arbitrariamente destituídas de seus bens.” O n. 2 do dispositivo trata da 

capacidade de gozo e não da capacidade de exercício, se referindo a 

titularidades de direito e não ao exercício pessoal. Ora, as pessoas com 

deficiência são aptas à titularidade de situações jurídicas, podendo 

receber por sucessão, constituir família, figurar em negócios jurídicos e 

etc. Assim, as pessoas com deficiência, ao teor do n. 3 do art. 12, fazem 

jus ao apoio necessário para o exercício dessa capacidade. Seis anos 

após, promulgou-se a Lei n. 13.149/2015, conhecida como o Estatuto das 

Pessoas com Deficiência que alterou significativamente o Código Civil e a 

Curatela no direito interno. Dispõe em seu art. 85 que “a curatela afetará 

tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial”. No entanto, a proibição de que a curatela alcance tão somente 

aspectos patrimoniais e negociais decorrem da falsa premissa de que os 

curatelados sempre terão condições de dispor sobre algumas questões, 

tais como o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, sem a atuação do curador. 

Entendo que parece sem sentido e perigoso limitar a proteção visada pela 

curatela apenas à tutela de direitos patrimoniais em relação às pessoas 

portadoras de patologias severas que praticamente retiram por completo a 

autonomia do curatelado no plano fático, apesar dela estar formalmente 

assegurada no plano de direito. Assim, tendo por fundamento a hierarquia 

normativa e considerando que a Convenção sobre Direitos das Pessoas 

com Deficiência possui status constitucional, esta deve prevalecer. 

Consequentemente, passo a dispor acerca do alcance da curatela de 

DORACY MARAFON PASQUELOTTO. Pela entrevista realizada com a 

interditanda, na audiência de ID 14525392, são evidentes as 

peculiaridades da mesma, que a impede do exercício dos atos da vida civil, 

pois esta não conseguiu sequer responder aos questionamentos 

realizados, e não respondia aos estímulos físicos realizados pela 

cuidadora, demonstrando, assim, a precariedade da situação. O estudo 

psicossocial acostado à ID 14595416 corrobora com a constatação em 

audiência, apontando as diversas limitações da interditanda e verificando 

a incapacidade de viver sem a ajuda de terceiros. Sendo assim, entendo 
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que restou constatada a incapacidade da interditanda para exercício dos 

direitos patrimoniais, negociais, em relação ao corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, a privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, 

necessitando da atuação de curador para o exercício dos aludidos direitos 

e proteção de seus interesses. Importante ressaltar que o artigo 84 da lei 

13.146/15 deixa claro que a curatela é medida protetiva extraordinária e 

deve ser proporcional a cada caso, devendo durar o menor tempo 

possível, porém não existe motivo para fixar prazo de duração na 

presente sentença, vez que não há nada nos autos que indique que a 

interditada possa recuperar sua capacidade nos próximos meses, mas 

sim, há indicativos do contrário, até pela idade avançada e natureza dos 

problemas que obsta sua capacidade. Ressalto ainda que nada impede 

que caso a interditanda recupere a capacidade e busque os meios legais 

para que seja tornada sem efeito a presente curatela. Ante o exposto e, 

considerando tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL para o fim de decretar a interdição de DORACY MARAFON 

PASQUELOTTO, devidamente qualificada nos autos, declarando-a incapaz 

de exercer, sem atuação de curador, o exercício de direitos patrimoniais, 

negociais, em relação ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, a 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto e, conforme 

artigo 755, inciso I, do CPC, nomeio-lhe com curador o Sr. VICENTE 

PASQUALOTTO, ora requerente. Em observância ao § 3º do artigo 755 do 

CPC, a presente sentença de interdição deverá ser inscrita no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o Juízo e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que a interdita poderá praticar autonomamente. 

Comunique-se o Cartório Eleitoral para as providências que se fizerem 

necessárias, conforme preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da 

Constituição da República, devendo constar da comunicação: qualificação 

completa, com endereço, bem como, informação de sua incapacidade civil 

absoluta. No cumprimento da presente sentença, atente-se o gestor para 

que seja imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas 

Naturais desta comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros 

Públicos de nº 6015/73: “Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª 

subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro 

especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que 

a concederem, em relação aos menores nela domiciliados.” “Art. 92. As 

interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que 

trata o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único 

do art. 33, declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, 

estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, 

data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, 

bem como o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome 

e vara do juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e 

residência do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa 

desta; 6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar 

onde está internado o interdito.” Deve ainda o curador prestar, 

anualmente, contas de sua administração ao juízo, apresentando o 

balanço do respectivo ano. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Sem custas. Ciência ao MPE e à DPE. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002470-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA APARECIDA CERINO ROSA LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002470-47.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: MATEUS LUIZ CERINO PEREIRA LIMA, representado por sua 

genitora ELOISA APARECIDA CERINO ROSA LIMA EXECUTADO: JOSE 

MARCIO DA SILVA PEREIRA VISTOS ETC, Mateus Luiz Cerino Pereira 

Lima, representado por sua genitora Eloisa Aparecida Cerino Rosa Lima, 

ajuizou a presente “Ação de cumprimento de sentença de alimentos” em 

face de José Marcio da Silva Pereira, em síntese, argumentando que o 

requerido não vem cumprindo com as obrigações alimentares do acordo 

realizado no procedimento de número 141299 da Comarca de Tangará da 

Serra – MT. Requer a citação do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 

4º, 5° e 7º do Novo Código de Processo Civil, a concessão do benefício da 

justiça gratuita. É o relato necessário. Decido. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, 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 CPC 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. Cite-se o 

executado, no endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, 

pagar os alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de 

efetuar o pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes 

do NCPC. Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas 

durante o trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor 

para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, 

Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 

505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 

25/05/2004, DJ de 02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002478-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CANDIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA GONÇALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002478-24.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: SIBELI CÂNDIDA GONÇALVES GOMES, representada por 

sua genitora SIMONE CANDIDA DE SOUZA EXECUTADO: JOÃO BATISTA 

GONÇALVES VISTOS ETC, Sibeli Cândida Gonçalves Gomes, 

representada por sua genitora Simone Cândida de Souza, ajuizou a 

presente “Ação de cumprimento de sentença de alimentos” em face de 

João Batista Gonçalves Gomes, em síntese, argumentando que o 

requerido não vem cumprindo com as obrigações alimentares acordadas 

nos autos código 19255, da 3ª Vara da Comarca de Jaciara-MT. Requer a 
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citação do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 4º, 5° e 7º do Novo 

Código de Processo Civil, a concessão do benefício da justiça gratuita. É o 

relato necessário. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 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 

CPC 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. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes do NCPC. 

Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 09 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002638-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FRANÇA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002638-49.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: YASMIM BEATRIZ MASSA DA SILVA E HELOISA BIANCA 

MASSA DA SILVA, representadas por sua genitora LEILIANE MASSA DE 

JESUS EXECUTADO: JOSÉ FRANÇA DA SILVA VISTOS ETC, Yasmim 

Beatriz Massa da Silva e Heloisa Bianca Massa da Silva, representadas 

por sua genitora Leiliane Massa de Jesus, ajuizaram a presente “Ação de 

cumprimento de sentença de alimentos” em face de José Marcio da Silva 

Pereira, em síntese, argumentando que o requerido não vem cumprindo 

com as obrigações alimentares do acordo realizado no processo de 

código 72997 da 2ª Vara da Comarca de Jaciara - MT. Requerem a citação 

do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 4º, 5° e 7º do Novo Código de 

Processo Civil, a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato 

necessário. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 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 

CPC 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. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes do NCPC. 

Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002640-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANÇA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002640-19.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: YASMIM BEATRIZ MASSA DA SILVA E HELOISA BIANCA 

MASSA DA SILVA, representadas por sua genitora LEILIANE MASSA DE 

JESUS EXECUTADO: JOSE FRANÇA DA SILVA VISTOS ETC, Cuida-se de 

“Cumprimento de Sentença de Alimentos” ajuizada por Yasmim Beatriz 

Massa da Silva e Heloisa Bianca Massa da Silva, representadas por sua 

genitora Leiliane Massa de Jesus, em face de José França da Silva, em 

síntese, argumentando que o requerido não vem cumprindo com as 

obrigações alimentares acordadas nos autos código 72991 da 2ª Vara da 

comarca de Jaciara-MT. É o relato necessário. Decido. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, 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 
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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. Cite-se 

o executado, no endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, 

pagar os alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de 

efetuar o pagamento, sob pena de protesto da dívida e penhora de bens 

(art. 528, § 1º e 8º, do CPC). Saliento, por oportuno, que as prestações 

alimentícias vencidas durante o trâmite da execução deverão ser incluídas 

no saldo devedor para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 

57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 

27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 02/08/2004]. Escoado o prazo, 

intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de novembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002641-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANÇA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002641-04.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: YASMIM BEATRIZ MASSA DA SILVA E HELOISA BIANCA 

MASSA DA SILVA, representadas por sua genitora LEILIANE MASSA DE 

JESUS EXECUTADO: JOSE FRANÇA DA SILVA VISTOS ETC, Cuida-se de 

“Cumprimento de Sentença de Alimentos” ajuizada por Yasmim Beatriz 

Massa da Silva e Heloisa Bianca Massa da Silva, representadas por sua 

genitora Leiliane Massa de Jesus, em face de José França da Silva, em 

síntese, argumentando que o requerido não vem cumprindo com as 

obrigações alimentares, conforme homologação do acordo realizado em 

audiência no processo de código 72997 da 2ª Vara da comarca de 

Jaciara-MT. É o relato necessário. Decido. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, 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. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de protesto da dívida e penhora de bens (art. 528, § 

1º e 8º, do CPC). Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias 

vencidas durante o trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo 

devedor para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; 

REsp n.º 505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 

em 25/05/2004, DJ de 02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001955-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERNANDA LUIZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 198410 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/11/2018 às 15hs30. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62073 Nr: 136-62.2015.811.0010

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA ME, 

RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. INSCRIÇÃO 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. A 

concessão de tutela provisória está condicionada à presença de 

probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Exegese do art. 300, do NCPC. Caso em que o 

exame da prova dos autos não permite inferir, em juízo de cognição 

sumária, a probabilidade do direito alegado na inicial, mormente porque não 

demonstrada a origem do valor apontado como incontroverso. Assim, 

revela-se possível a inscrição do devedor junto aos cadastros de 

proteção ao crédito, em caso de inadimplemento, devendo o contrato 

manter-se hígido até o julgamento do mérito. Agravo de instrumento 

desprovido. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70078522778, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, 

Julgado em 17/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078522778 RS, Relator: Dilso 

Domingos Pereira, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2018)Assim, com 

fundamento art. 782, § 3º, do CPC, DETERMINO a inscrição do devedor 

nos órgãos de cadastro de inadimplentes. Para tanto, oficie-se.Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano (art. 921, § 1º, do CPC).Findo o prazo, intime-se o exequente para se 

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

arquivamento.Às providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 5 de novembro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89787 Nr: 1264-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LUCIA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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 do mandado de penhora 

conforme consta a certidão de ref. 39. 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., 08 de novembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93483 Nr: 3051-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CÉSAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação do advogado do autor 

para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 36. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57648 Nr: 1846-54.2014.811.0010

 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: JULIANA MENEZES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1846-54.2014.811.0010

Código 57648

Exequente: Juliana Menezes de Souza

Executado: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 147/149 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 157/163, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 147/149, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENI GARCIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001882-40.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

RENI GARCIA DO NASCIMENTO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 9 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE GONCALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000764-29.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CIRLENE GONCALVES DA ROCHA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

VISTOS ETC, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 9 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 2763-49.2009.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY - OAB:7387-B, MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B/MT
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 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO das Advogadas do réu DRª MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRAPORTELA e DRª ELLEN MÁRCIA GALVÃO 

ITACARAMBY, via DJE, da r. sentença de fls. 605/620.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP-OCO/PLUS (REQUERIDO)

SPC BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará 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 (Se for microempresa ou 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. Maria Célia de Brito 

Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL FELIX NASCIMENTO (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: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará 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 (Se for microempresa ou 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. Maria Célia de Brito 

Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL MARIA RODER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002394-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: IZABEL MARIA RODER Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a realização de 

acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, cumpre ao 

magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Considerando 

que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em consequência, 

JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-70.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE DA SILVEIRA LEITE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010238-70.2016.8.11.0010. REQUERENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME REQUERIDO: IVANETE DA SILVEIRA LEITE Vistos, etc. 1. De 

início, determino que a parte exequente atualize o débito. 2. Passo a 

análise do pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da 

parte executada. A impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 

sobre os bens que guarnecem (provém do necessário) a residência do 

devedor não abrange todo e qualquer móvel encontrado, posto que o 

escopo da lei não é ampará-lo de meios legais para se furtar à 

responsabilização pelos seus débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o 

mínimo necessário a uma sobrevivência digna, obstando a privação de 

utensílios indispensáveis ao lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do 

Enunciado n.º 14 do FONAJE e art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que 

excetua da impenhorabilidade, dentre aqueles bens móveis que 

guarnecem a residência do executado, “os de elevado valor ou que 

ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida”. E sobre quais bens são essenciais a habitabilidade e 

quais são “supérfluos”, entendo que, principalmente, aqueles em 

duplicidade estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos bens semelhantes com 

mesma função. Ademais, a princípio, bens de acentuado valor e/ou 

destinados à decoração, lazer, entre outros, também podem ser 

penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo 

se utilizados como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos 

como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do 

televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem 

único meio de entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, 

aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 3. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 4. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

5. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 6. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 8. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 9. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 10. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 11. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR FRANCISCO SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010233-48.2016.8.11.0010. REQUERENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME REQUERIDO: DEVAIR FRANCISCO SOBRINHO Vistos, etc. 1. De 

início, determino que a parte exequente atualize o débito. 2. Passo a 

análise do pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da 

parte executada. A impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 

sobre os bens que guarnecem (provém do necessário) a residência do 

devedor não abrange todo e qualquer móvel encontrado, posto que o 

escopo da lei não é ampará-lo de meios legais para se furtar à 

responsabilização pelos seus débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o 

mínimo necessário a uma sobrevivência digna, obstando a privação de 

utensílios indispensáveis ao lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do 

Enunciado n.º 14 do FONAJE e art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que 

excetua da impenhorabilidade, dentre aqueles bens móveis que 

guarnecem a residência do executado, “os de elevado valor ou que 

ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida”. E sobre quais bens são essenciais a habitabilidade e 

quais são “supérfluos”, entendo que, principalmente, aqueles em 

duplicidade estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos bens semelhantes com 

mesma função. Ademais, a princípio, bens de acentuado valor e/ou 

destinados à decoração, lazer, entre outros, também podem ser 

penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo 

se utilizados como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos 

como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do 

televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem 

único meio de entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, 

aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 3. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 4. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

5. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 6. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 8. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 9. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 10. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 11. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002582-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 
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MT18042/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE CAIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002582-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELAINE RODRIGUES 

CARDOSO REQUERIDO: RENATA DE CAIRES Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se ao juízo deprecante com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN GABRIELA BLOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará 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 (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002676-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DINIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (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: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará 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 (Se for microempresa ou 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. 

Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará 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 (Se for microempresa ou 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. Maria Célia de Brito 

Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALYNE CAROLINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002168-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIOGO ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 
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SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002213-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VB ALIMENTOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 

D'OESTE Vistos. Havendo questões de ordem pública cognoscíveis de 

ofício, qual seja, provável ilegitimidade ativa e incompetência territorial no 

caso, em respeito ao art. 9º do CPC, faculto a parte autora manifestação 

pelo prazo de 10 (dez) dias. É que, a teor do que dispõe o art. 5º, inc. I, da 

Lei 12.153/2009, apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de 

pequeno porte poderão demandar no Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Assim, no mesmo prazo, deverá a parte comprovar seu 

enquadramento fiscal como ME ou EPP por documento atualizado, sem o 

que não está legitimada a demandar no Juizado Especial, sob pena de 

extinção (Enunciado 135 do FONAJE). Ademais, verifica-se que a ação foi 

proposta em Comarca diversa da sede do réu, da parte autora, bem como 

do local dos fatos, pelo que, salvo melhor juízo, não é este o Juízo 

competente para processar e julgar o feito, segundo inteligência do art. 53, 

inc. V do CPC e art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo com ou 

sem resposta, conclusos para decisão. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28681 Nr: 1719-68.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilo Mattiiazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Lazaretti Ltda, EDILSON 

ROBERTO LAZARETTI, MARIA ROSINEY FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SORATO DA SILVA 

- OAB:70241, Nelson Luiz Renzetti - OAB:15750

 Vistos etc.

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95.

 Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Assim, nos termos do art. 42, § 4º da Lei 9.099/95, deverá a Secretaria 

providenciar a intimação da parte recorrida para oferecer resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA CASTELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000542-95.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: FABIANA DA SILVA CASTELI Vistos, etc. 1. Em atento 

exame quanto ao pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema “Bacenjud” 

constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser 

deferida eis que, além de se constituir medida judicial com sustentação 

legal, também se mostra a mais apropriada neste momento processual. 

Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 

e Provimento 04/2007-CGJ procedi ao bloqueio on-line tomando por base o 

CPF/CNPJ da parte requerida. Com efeito, restou infrutífera tal diligência, 

como se colhe dos documentos anexos. 2. Assim, também foi realizada 

consulta e tentativa de restrição de bens por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT, 

até o limite do crédito exequendo, medida que também foi inexitosa. 3. Isto 

posto, intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora ou 

requerer medida que entender cabível no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000763-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SINOBRE DE OLIVEIRA NOVAES (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 297 de 536



Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR ATANASIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000763-44.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ERICA SINOBRE DE OLIVEIRA 

NOVAES EXECUTADO: ARTUR ATANASIO DE SOUZA Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000131-18.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DENIS JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 4513-18.2016.811.0018

 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: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, 

Elmari Sguario Muchalak, Eliane Squario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora, Dr. Aristides José 

Botelho de Oliveira, para providenciar o pagamento da diligência dos 

oficiais de justiça, no valor de R$ R$ 3.190,00 (três mil, cento e noventa 

reais), conforme certidão de ref.99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 1345-71.2017.811.0018

 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: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Eliane Squario Muchalak, 

Elcio Sguario Muchalak, Elmari Sguario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. 

Eunice Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora, Dr. Aristides José 

Botelho de Oliveira, para providenciar o pagamento da diligência dos 

oficiais de justiça, no valor de R$ R$ 3.190,00 (três mil, cento e noventa 

reais), conforme certidão de ref. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97418 Nr: 5356-46.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Bragagnollo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A

 Considerando a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 23/25 

impulsiono os autos à parte embargada, para querendo, apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12478 Nr: 1237-96.2004.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Arruda Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/O

 Certifico que procedi o cadastro do adovogado do Espólio de José Carlos 

Miranda de Oliveira, Dr. Daniel Zavareze, conforme procuração constante 

às fl. 1273. Certifico ainda, considerando que a data do protocolo da 

petição com pedido de habilitação ser de 19/07/2018, para que não haja 

prejuízo ao requerido, promovo novamente a intimação do despacho de 

09/10/2018 ao DJE, qual seja: "Nos termos do art. 10 do CPC digam as 

partes ante o alegado às fls. 1261/1262 e quanto ao teor da certidão de 
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fls. 1266, no prazo de 15 (quinze) dias."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68523 Nr: 581-56.2015.811.0018

 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: Emilio Cassiano Ossani-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fidis S/A, Valdemar Quinellato Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168.016/SP, Luciana Sezanowski Machado - OAB:OAB/PR 

25276, SIDNEI FERRARIA - OAB:253.137, Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 Intimar os patronos da parte autora para retirar em Cartório Carta 

Precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85206 Nr: 4759-14.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jorge Teixeira

 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:

 Intimar Patrono da Parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista a não manifestação do INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69470 Nr: 1018-97.2015.811.0018

 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: Alessandra da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação do INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79006 Nr: 1560-81.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Cunha da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação do INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75566 Nr: 3933-22.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Junglaus Romanga

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação do INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75978 Nr: 215-80.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Ribeiro dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação do INSS.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 2413-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Giovani Gasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Vistos etc,

Recebo o recurso de apelação de ref. 132, interposto pela defesa nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Intime-se o denunciado da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 6029-39.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, LHFS, JPdO, IH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

antecipo a audiência marcada anteriormente para o dia 7 de dezembro de 

2018, às 14h00min.

 Cumpra-se.

Intimem-se.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 11/2018-DF - Tornar público a relação DEFINITIVA dos 

aprovados no processo seletivo para estágio curricular remunerado 

realizado no dia 16 de setembro de 2018.

* O Edital n° 11/2018-DF completo encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº 12/2018 - Processo Seletivo de Conciliador 2018 da Comarca 

de Juína-MT - Pelo presente instrumento divulgo a nova classificação dos 

candidatos classificados no Processo Seletivo de Conciliador 2018, que 
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empataram na pontuação e pelo critério de desempate por idade, passa a 

constar a seguinte classificação:

* O Edital N.º 12/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que apresente 

localização do bem, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118890 Nr: 783-75.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Em outros dizeres: a multa diária estabelecida em R$ 500,00 somente 

merecerá modificação, delimitação ou redução se e quando iniciar-se a 

execução do decisum e mesmo assim mostrar-se o Banco renitente no 

dever de obedecer o comando judicial, não havendo necessidade alguma 

de que tal delimitação tivesse sido feita na sentença, que, por isso mesmo, 

não é omissa nem viciada em seus termos como afirmado pela recorrente.

Assim, não havendo omissão a ser sanada, conheço dos embargos e 

julgo-os improcedentes.

Publique-se.

Às providências.

Juína/MT, 8 de novembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 2207-65.2010.811.0025

 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: BENTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, FABIOLA C 

DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:203315/SP

 Ante o exposto, conheço dos embargos e julgo-os improcedentes, por 

inexistir contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na hipótese, 

devendo ser a referida decisão, trasladada por cópia, aos autos em 

apenso, porque lá repete-se a mesma ladainha recursal ora 

analisada.Transitada em julgado e havendo pedido da parte interessada, 

promova-se a alteração da classe processual e dê-se início ao 

cumprimento de sentença.Publique-seÀs providências.Juína/MT, 08 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56710 Nr: 2995-79.2010.811.0025

 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: MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:203315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, PAMELA 

NATALIA MARTINS - OAB:13864, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/MT, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17538/O

 Ante o exposto, conheço dos embargos e julgo-os improcedentes, por 

inexistir contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na hipótese, 

devendo ser a referida decisão, trasladada por cópia, aos autos em 

apenso, porque lá repete-se a mesma ladainha recursal ora 

analisada.Transitada em julgado e havendo pedido da parte interessada, 

promova-se a alteração da classe processual e dê-se início ao 

cumprimento de sentença.Publique-seÀs providências.Juína/MT, 08 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 3885-13.2013.811.0025

 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: NEW CENTER INFORMATICA E TLECOMUNICAÕES LTDA 

ME, CLAUDECIR FRANÇA LEITE, ANDRÉ HALLEY COSTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE TALASKA - 

OAB:7987/MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDSON FRANCO - 

OAB:29676

 Era isso que aquela simples frase retratava, e como se viu, de modo 

bastante fácil e compreensível, não havendo obscuridade nenhuma a ser 

remediada na hipótese.Ante ao exposto, não havendo omissão nem 

contradição, tampouco erro de premissa na decisão fustigada que mereça 

correção, rejeito o recurso proposto e julgo os embargos de declaração 

improcedentes, mantendo na íntegra a decisão atacada.Transitada em 

julgado a decisão, certifique-se e havendo pedido expresso da parte, 

inicie-se a fase de cumprimento de sentença.Publique-se.Às 

providências.Juína/MT, 08 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 3096-77.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Stumpf & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Braço Forte Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOELI BOENO CAMARGO PAZ - 

OAB:OAB/RS 34.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 Entretanto, de modo absolutamente injustificável, essa informação foi 

usada para concluir que a empresa estaria em local incerto e não sabido, 

o que, pelo simples enunciado narrativo, é evidente equívoco.Sendo 

assim, e porque ao tempo da pretensa citação editalícia, já estava em vigor 

o novo Código de Processo Civil, segundo o qual (art. 256), para que a 

citação por edital seja válida, já que é medida de ultima ratio, há de se 

demonstrar: (a) o desconhecimento sobre quem é a pessoa que deve ser 

citada, ou a ignorância, incerteza, inacessibilidade de seu paradeiro; (b) 

demonstração do esgotamento das tentativas de localização do paradeiro 

do citando, primeiramente por esforço da parte, e, se impossível identificar 

o endereço, pelas diligências do interessado, tentativa frustrada de 

requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de 
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órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público, é evidente a 

nulidade da citação por edital, que deve ser desconsiderada, e intentada 

nova busca pela empresa ré, que, segundo os dados colhidos no 

INFOSEG, permanece ativa, tem como sócia-administradora a sra. Sandra 

Nádia Marques Pereira, e acha-se localizada na mesma Rua Gravataí, 

quadra 382, lotes 13,31 e 32, Setor Industrial, neste Município, possuindo 

bens de raiz na região, o que desmonta qualquer possibilidade de ser 

considerada de paradeiro desconhecido ou coisa similar .Desse modo, 

anulo a citação editalícia e todos os demais atos subsequentes praticados 

no processo, e determino seja intentada a realização da citação real da ré 

ou de sua sócia-proprietária, no endereço apontado acima, para que 

responda a presente ação, no prazo de lei e sob as penas derivadas da 

condição de revelia, indicando, inclusive, interesse em eventual 

composição da lide, por meio de técnicas de conciliação ou mediação, nos 

termos do art. 334 do NCPC.Cumprido o mandado, certifique-se e 

conclusos para novas deliberações.Às providências.Juína/MT, 8 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90447 Nr: 4773-16.2012.811.0025

 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: ZILDA MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DE MOURA

 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:

 Processo nº: 4773-16.2012.8.11.0025 (Código nº: 90447)

Inventariante: Zilda Moura da Silva

Inventariado: Espólio de Maria Pereira de Moura

VISTOS, etc.

Compulsando os autos, denota-se que mesmo após prestar as últimas 

declarações não cuidou a inventariante de esclarecer, até o presente 

momento, qual o valor do crédito que pretende seja partilhado entre todos 

os herdeiros, havendo uma simples informação de que existe decisão 

condenatória do INSS quanto ao benefício previdenciário pretendido e que 

a execução/cumprimento de sentença havia se iniciado, isso ainda em 

2014, não sendo crível que não exista ainda qualquer definição, mesmo 

que provisória, sobre o montante executável.

Sendo assim, antes de analisar a proposta de partilha dos bens, determino 

que a autora traga aos autos informação atualizada sobre o crédito 

alegadamente partilhável, assim como demonstre que diligências efetivas 

realizou, com fins a obter a declaração de isento pretendida quanto ao 

recolhimento do ITCDM, presumindo-se preclusa a alegação se novamente 

omissa a parte quanto a tais dados.

Intime-se.

Prazo de 15 dias, e, depois, conclusos para sentença, imediatamente, por 

se tratar de processo afeto à Meta 02/CNJ.

Às providências.

Juína (MT), 08 de novembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99160 Nr: 578-17.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MONTEIRO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 Processo nº: 578-17.2014.811.0025 (Cod.: 99160)

Requerente: Jeferson Monteiro Bergamin

Requerido: Roberto Barroso

Vistos,

Determinado o recolhimento das custas processuais, pena de extinção, 

afirma o autor que sabe-se lá com base em qual dispositivo de lei, seria 

cabível o diferimento no pagamento das custas, assim como o valor que 

ele já depositou em juízo, como caução, seria passível de reversão ao final 

da lide para quitar eventual sucumbência, o que bem demonstra a imensa 

dificuldade que os litigantes possuem de compreender que custas 

judiciárias são a contraprestação de natureza tributária a um serviço 

público, específico e divisível, entregue pelo Estado e pelo qual cobra do 

usuário a justa remuneração.

Sendo assim, como já destacado anteriormente, inexiste razão nem motivo 

para que qualquer pessoa litigue, salvo autorizada judicialmente ou por lei, 

de forma graciosa, e não se confundindo o pagamento de despesas 

processuais com o resultado do litígio, nem com o tamanho do prejuízo ou 

do contrato debatido, rejeito o pedido de diferimento do pagamento das 

custas e determino o seu recolhimento, em 48h, pena de extinção da lide.

Pagas as custas ou não, venham imediatamente para sentença.

Juína (MT), 8 de novembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000643-53.2018.8.11.0025. REQUERENTE: H. 

CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos etc. Cuida-se de PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

CAUÇÃO formulado H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (id. 15942422), 

argumentando, em resumo, que a caução prestada em espécie, no valor 

de R$ 1.096.921,56 (um milhão noventa e seis mil novecentos e vinte e um 

reais e cinquenta e seis centavos), poderia ser aplicada em seu comércio 

como capital de giro, rendendo lucro para saldar a dívida em debate e, 

consequentemente, ajudando no soerguimento da empresa. Assim, deseja 

a substituição da caução supracitada por 02 (dois) imóveis, pois além dos 

mesmos possuírem valor bem superior ao débito em questão, também é 

meio idôneo e suficiente (id. 16079693). Manifestação do réu (id. 

16043657). Manifestação do autor (id. 16079693). É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Magistrado, 

pelo poder geral de cautela que lhe é atribuído, dispõe da faculdade de 

exigir, ou não, caução para a concessão de medida liminar, incumbindo-lhe 

analisar o caso concreto para aferir a necessidade e a forma de 

prestação da caução. Neste compasso, pode-se exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer. Em verdade, a finalidade da caução é proporcionar garantia e 

tranquilidade à parte credora, visto que independentemente do sucesso, 

ou não, da demanda intentada pela parte devedora para a desconstituição 

do crédito, a quitação deste estaria, de qualquer forma, assegurada pela 

caução. Aliás, é isso o que dispõe o art. 300, §1º, do CPC, verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. §1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la.” (grifo nosso) Pois bem. Analisando minuciosamente os 

autos, observa-se que o autor cumpriu em tempo hábil o determinado por 

este Juízo e prestou caução em espécie, no valor de R$ 1.096.921,56 (um 

milhão noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis 

centavos), todavia pretende agora a substituição da caução em dinheiro 

por 02 (dois) imóveis de sua propriedade, que correspondem ao dobro do 
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valor do débito em análise, conforme laudo de avaliação firmado por 

corretor de imóveis afamado neste município. Diante dessas 

constatações, somado ao fato de que a caução é uma garantia 

processual e não do direito material do autor, verifico que razão assiste ao 

autor, pois, indubitavelmente, a expressiva quantia depositada em juízo 

pode comprometer as atividades da empresa, inviabilizando o 

reerguimento da mesma e impedindo, assim, o cumprimento de sua função 

social. Ademais, nada impede que seja acolhido o pedido de substituição 

de caução em dinheiro por imóveis cujos valores ultrapassam, e muito, o 

valor do débito e que a cada ano valorizam ainda mais seu valor de 

mercado, demonstrando, portanto, a idoneidade e a suficiência da 

garantia. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis: 

[1]“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUÇÃO - IDONEIDADE - 

SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO POR BENS MÓVEIS - 

POSSIBILIDADE. Nada impede que haja a substituição de caução quando o 

objeto da troca é idôneo, ou seja, apresenta valor suficiente para 

assegurar o quantum da obrigação, em havendo o inadimplemento daquele 

que presta a garantia.” (grifo nosso) [2]AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Tutela cautelar antecedente. Sustação de protesto. Decisão agravada que 

concedeu a liminar, condicionando sua manutenção à prestação de 

caução em dinheiro. Pedido de substituição da caução em dinheiro por 

seguro fiança, pois o depósito de elevada quantia (R$ 933.902,47) 

compromete as atividades da empresa. Possibilidade. Caução idônea, que 

se equipara ao dinheiro (art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil/2015). 

Decisão reformada. Recurso provido.” (grifo nosso) [3]“(...) 4. Sabe-se 

que, a exigência da caução para garantia é ato de natureza discricionária 

do juiz, sendo certo que a prestação em dinheiro pode ser substituída por 

caução real ou fidejussória, desde que idônea e suficiente (...)” (grifo 

nosso) [4]“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESBLOQUEIO DE 

VALORES – CAUÇÃO – EXIGÊNCIA – I – Agravante que pretende a 

concessão de liminar para desbloqueio dos valores existentes em sua 

conta online, mantida junto ao Mercado Livre, sem o oferecimento de 

qualquer tipo de caução – Descabimento - II - A caução é uma faculdade 

do juízo, com a finalidade de contracautela, ante o disposto no art. 300, § 

1º, do NCPC, com correspondência no art. 804, do ACPC - Correta sua 

exigência, a fim de garantir o ressarcimento de danos que os corréus 

possam vir a sofrer em razão da efetivação da providência acautelatória - 

Exigência do juiz, no entanto, que não pode penalizar excessivamente a 

parte, sendo faculdade da mesma a substituição da caução em dinheiro 

por caução real ou fidejussória – Agravante que deverá oferecer caução 

idônea e suficiente, no valor correspondente à quantia que pretende ver 

liberada - Necessidade de ser analisada, em 1ª instância, a idoneidade e 

suficiência da caução real ou fidejussória a ser oferecida pela autora - 

Decisão mantida - Agravo improvido, com determinação.” (grifo nosso) 

Dessa forma, diante das particularidades do caso em testilha, não seria 

justo manter a prestação de caução exclusivamente em dinheiro, 

agravando demasiadamente o devedor, razão pela qual DEFIRO o pedido 

de substituição. EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor do autor 

para a liberação da caução prestada, no valor de R$ 1.096.921,56 (um 

milhão noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis 

centavos), nos dados bancários informados pelo autor (id. 16079487). 

EXPEÇA-SE, também, ofício ao Cartório do 1º Ofício para a averbação da 

indisponibilidade nas matrículas dos imóveis indicados pelo autor (id. 

16079693). DEFIRO o pedido de segredo de justiça, nos termos do art. 

189, inciso III, do CPC. Por fim, AGUARDE-SE a realização da audiência de 

conciliação/mediação já designada pelo CEJUSC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 06 de novembro 

de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito [1] TJ-MG - AI: 

10024141200899001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

22/05/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/05/2014. [2] TJ-SP - AI: 20517216420178260000 SP 

2051721-64.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 

26/06/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/06/2017. [3] TJ-CE - AI: 06239834420178060000 CE 

0623983-44.2017.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 

2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2018. [4] TJ-SP 

20755105820188260000 SP 2075510-58.2018.8.26.0000, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/06/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/06/2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000643-53.2018.8.11.0025. REQUERENTE: H. 

CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos etc. Cuida-se de PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

CAUÇÃO formulado H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (id. 15942422), 

argumentando, em resumo, que a caução prestada em espécie, no valor 

de R$ 1.096.921,56 (um milhão noventa e seis mil novecentos e vinte e um 

reais e cinquenta e seis centavos), poderia ser aplicada em seu comércio 

como capital de giro, rendendo lucro para saldar a dívida em debate e, 

consequentemente, ajudando no soerguimento da empresa. Assim, deseja 

a substituição da caução supracitada por 02 (dois) imóveis, pois além dos 

mesmos possuírem valor bem superior ao débito em questão, também é 

meio idôneo e suficiente (id. 16079693). Manifestação do réu (id. 

16043657). Manifestação do autor (id. 16079693). É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Magistrado, 

pelo poder geral de cautela que lhe é atribuído, dispõe da faculdade de 

exigir, ou não, caução para a concessão de medida liminar, incumbindo-lhe 

analisar o caso concreto para aferir a necessidade e a forma de 

prestação da caução. Neste compasso, pode-se exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer. Em verdade, a finalidade da caução é proporcionar garantia e 

tranquilidade à parte credora, visto que independentemente do sucesso, 

ou não, da demanda intentada pela parte devedora para a desconstituição 

do crédito, a quitação deste estaria, de qualquer forma, assegurada pela 

caução. Aliás, é isso o que dispõe o art. 300, §1º, do CPC, verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. §1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la.” (grifo nosso) Pois bem. Analisando minuciosamente os 

autos, observa-se que o autor cumpriu em tempo hábil o determinado por 

este Juízo e prestou caução em espécie, no valor de R$ 1.096.921,56 (um 

milhão noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis 

centavos), todavia pretende agora a substituição da caução em dinheiro 

por 02 (dois) imóveis de sua propriedade, que correspondem ao dobro do 

valor do débito em análise, conforme laudo de avaliação firmado por 

corretor de imóveis afamado neste município. Diante dessas 

constatações, somado ao fato de que a caução é uma garantia 

processual e não do direito material do autor, verifico que razão assiste ao 

autor, pois, indubitavelmente, a expressiva quantia depositada em juízo 

pode comprometer as atividades da empresa, inviabilizando o 

reerguimento da mesma e impedindo, assim, o cumprimento de sua função 

social. Ademais, nada impede que seja acolhido o pedido de substituição 

de caução em dinheiro por imóveis cujos valores ultrapassam, e muito, o 

valor do débito e que a cada ano valorizam ainda mais seu valor de 

mercado, demonstrando, portanto, a idoneidade e a suficiência da 

garantia. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis: 

[1]“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUÇÃO - IDONEIDADE - 

SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO POR BENS MÓVEIS - 

POSSIBILIDADE. Nada impede que haja a substituição de caução quando o 

objeto da troca é idôneo, ou seja, apresenta valor suficiente para 

assegurar o quantum da obrigação, em havendo o inadimplemento daquele 

que presta a garantia.” (grifo nosso) [2]AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Tutela cautelar antecedente. Sustação de protesto. Decisão agravada que 

concedeu a liminar, condicionando sua manutenção à prestação de 

caução em dinheiro. Pedido de substituição da caução em dinheiro por 

seguro fiança, pois o depósito de elevada quantia (R$ 933.902,47) 

compromete as atividades da empresa. Possibilidade. Caução idônea, que 

se equipara ao dinheiro (art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil/2015). 

Decisão reformada. Recurso provido.” (grifo nosso) [3]“(...) 4. Sabe-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 302 de 536



que, a exigência da caução para garantia é ato de natureza discricionária 

do juiz, sendo certo que a prestação em dinheiro pode ser substituída por 

caução real ou fidejussória, desde que idônea e suficiente (...)” (grifo 

nosso) [4]“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESBLOQUEIO DE 

VALORES – CAUÇÃO – EXIGÊNCIA – I – Agravante que pretende a 

concessão de liminar para desbloqueio dos valores existentes em sua 

conta online, mantida junto ao Mercado Livre, sem o oferecimento de 

qualquer tipo de caução – Descabimento - II - A caução é uma faculdade 

do juízo, com a finalidade de contracautela, ante o disposto no art. 300, § 

1º, do NCPC, com correspondência no art. 804, do ACPC - Correta sua 

exigência, a fim de garantir o ressarcimento de danos que os corréus 

possam vir a sofrer em razão da efetivação da providência acautelatória - 

Exigência do juiz, no entanto, que não pode penalizar excessivamente a 

parte, sendo faculdade da mesma a substituição da caução em dinheiro 

por caução real ou fidejussória – Agravante que deverá oferecer caução 

idônea e suficiente, no valor correspondente à quantia que pretende ver 

liberada - Necessidade de ser analisada, em 1ª instância, a idoneidade e 

suficiência da caução real ou fidejussória a ser oferecida pela autora - 

Decisão mantida - Agravo improvido, com determinação.” (grifo nosso) 

Dessa forma, diante das particularidades do caso em testilha, não seria 

justo manter a prestação de caução exclusivamente em dinheiro, 

agravando demasiadamente o devedor, razão pela qual DEFIRO o pedido 

de substituição. EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor do autor 

para a liberação da caução prestada, no valor de R$ 1.096.921,56 (um 

milhão noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis 

centavos), nos dados bancários informados pelo autor (id. 16079487). 

EXPEÇA-SE, também, ofício ao Cartório do 1º Ofício para a averbação da 

indisponibilidade nas matrículas dos imóveis indicados pelo autor (id. 

16079693). DEFIRO o pedido de segredo de justiça, nos termos do art. 

189, inciso III, do CPC. Por fim, AGUARDE-SE a realização da audiência de 

conciliação/mediação já designada pelo CEJUSC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 06 de novembro 

de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito [1] TJ-MG - AI: 

10024141200899001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

22/05/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/05/2014. [2] TJ-SP - AI: 20517216420178260000 SP 

2051721-64.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 

26/06/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/06/2017. [3] TJ-CE - AI: 06239834420178060000 CE 

0623983-44.2017.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 

2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2018. [4] TJ-SP 

20755105820188260000 SP 2075510-58.2018.8.26.0000, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/06/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/06/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001078-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. A. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001078-61.2017.811.0025 Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor atualizado do débito. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 26 de outubro de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001490-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001490-89.2017.8.11.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas proposta por 

ALINE MARTINS DE PAULA em face de ORLI PEREIRA DA ROCHA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

anexados. Decisão inicial à Id. 11285705, deferindo os benefícios da 

justiça gratuita, bem como remetendo os autos ao CEJUSC para fins de 

mediação entre as partes. Termo de sessão e mediação à Id. 12485548. 

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acordo firmado (Id. 12497441). Após, os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. As partes, sabiamente, 

transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo Id 

12485548. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, entendendo justo o acordo 

entabulado entra as partes e para que surtam os jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O ACORDO, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. 

Tendo em vista que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, cumpridas as determinações e certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Ciência ao 

parquet. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 31 de 

outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 141888 Nr: 4727-17.2018.811.0025

 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: PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas judiciais, se houver.Ciência ao Parquet.Transitada em julgado e 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Juína/MT, 

08 de novembro de 2018."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95102 Nr: 3355-09.2013.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA DA C. MARQUES - ME, VALÉRIA DA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 174, caput, do CTN, DECLARO 

PRESCRITO o crédito tributário consubstanciado na(s) CDA(s) anexada(s) 

à inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II do Novo Código de 

Processo Civil.Em razão do princípio da causalidade, condeno a exequente 

ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3º, I, 

NCPC. Sem custas, ex vi art. 39, caput, da Lei n. 6.830/80.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 

496, § 3º do NCPC.Levante-se eventual penhora/arresto existente nos 

autos.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

comunique-se à repartição competente da Fazenda Pública, para fins de 

averbação no Registro da Dívida Ativa, a presente sentença, nos termos 
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do art. 33 da Lei n. 6.830/80. Cumpridas as determinações acima, 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína/MT, 21 de junho de 2017.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

De proêmio, diante da certidão de f. 194-v, e considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Eder de Moura 

Paixão Medeiros para atuar como Advogado Dativo, bem como 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 

22/11/2018, às 09h.

 Por outro lado, considerando que até a presente data o réu não foi 

recambiado para a unidade prisional desta comarca, e levando em conta 

que a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS não autorizou o 

recambiamento do segregado (f. 178), sendo informado posteriormente 

que a logística e organização para recambiamento seria realizada pelo 

Setor de Operações Especiais – SOE (f. 180), o qual nesta data 

(08/11/2018), informou ao Diretor do CDP local a impossibilidade 

momentânea em recambiar o recuperando (f. 195), DETERMINO:

1. SOLICITE-SE a INTERVENÇÃO da e. Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso perante a Superintendência de Gestão de Penitenciárias do 

Estado para que promova o recambiamento do segregado ODÁLIO 

FERREIRA DA SILVA, o qual se encontra recluso na Cadeia Pública de 

Costa Marques/RO, com a MÁXIMA URGÊNCIA haja vista o RISCO DE 

PRESCRIÇÃO IMINENTE (prescrição prevista para o dia 11/01/2019).

 2. SIRVA esta como OFÍCIO para e. Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, instruindo-se com cópia dos documentos mencionados 

nesta decisão.

INTIME-SE da nomeação.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Considerando a revogação do mandado outorgado à causídica e 

informação de f. 416, bem como diante da ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Eder de Moura Paixão Medeiros 

para atuar como Advogado(a) Dativo(a).

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE, com urgência por se tratar de processo com júri designado 

para o dia 21/11/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124818 Nr: 4299-06.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, ANTONIO 

ADAO DE PAULA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183796553

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 124818 - ARIPUANA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 08/11/2018 17:32:59

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOS RÉUS, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO o réu 

JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos como 

incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, 

com aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990 (1º fato); art. 351, § 1º, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do CP (2º fato) e art. 244-B do ECA (3º fato), para que 

seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que 

JULGO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão 

acusatória deduzida nesta ação penal. Ressalto que nesta decisão de 

pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida 

pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos 

jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não 

dessa acusação.5. DA FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, 

considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase 

do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, 

CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.6. DO PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Considerando que não houve 

alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva do acusado 

pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva 

em 30.05.2016, as quais faço referência “per relationen”, por ausência de 

fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. 

Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de 

Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto 

prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.INTIMEM-SE 

as partes.P.I.C.Juína-MT, 08/11/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141573 Nr: 10109-08.2016.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:OAB MT 16455

 Vistos,

Diante da chegada do PEP, e levando em conta a UNIFICAÇÃO DAS 

PENAS, não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O 

para que surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser 

analisada com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-06.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAN INACIO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MACIEL DE FREITAS OAB - PR0049099A (ADVOGADO(A))

SABRINA GODOI BATISTEL OAB - PR79225 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010151-06.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: REGIVAN INACIO GONCALVES 

EXECUTADO: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP VISTOS. 

Considerando a renúncia de mandato apresentada no ID. 13410872, bem 

como que a parte autora está representada por outros patronos, 

prossiga-se o feito, promovendo-se a exclusão do advogado RAFAEL 

MACIEL DE FREITAS das futuras intimações. Após, intime-se o credor 

para, querendo, se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo 

devedor no ID. 3235921, no prazo legal. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 8 de novembro 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-22.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 

8010040-22.2015.811.0025 REQUERENTE: Pâmela Dourado Xavier e Maria 

Elis Jesus Costa REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT COBRANÇA VISTOS. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT, proposta por Pâmela Dourado Xavier e Maria Elis Jesus 

Costa, neste ato representadas pelo avô materno Sebastião Francisco 

Dourado, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. Conforme se infere dos autos, no decorrer da lide as partes 

firmaram acordo, tendo a requerida depositado judicialmente o valor 

estabelecido na transação para satisfação da obrigação. Devidamente 

homologada a avença, foi deferido o pedido para levantamento de 70% do 

valor depositado em Juízo em favor das requerentes e do saldo 

remanescente em favor da advogada constituída, a título de honorários 

contratuais. Ocorre, todavia, que apenas o valor devido à causídica foi 

levantado, porquanto em razão de um equivoco na indicação da conta 

bancária do avô das infantes, acreditou-se que o valor que lhes era 

devido havia sido transferido para conta bancária de terceiro. No entanto, 

em consulta realizada por meio do sistema SISCONDJ foi possível 

constatar que os valores devidos às infantes ainda se encontra 

devidamente depositado em Juízo, perfazendo na data de hoje a quantia 

de R$ 12.057,72 (doze mil e cinquenta e sete reais e setenta e dois 

centavos). É breve o relato. Decido. Como é cediço, uma das exigências 

consagradas pelos Juizados Especiais, caracterizada como pressuposto 

processual de validade das ações, é a capacidade da pessoa, no sentido 

de que aqueles que forem considerados relativamente ou absolutamente 

incapazes não poderão integrar a ação, qualquer que seja o polo. Neste 

compasso a doutrina: “A Lei nº9.099/95 não confere capacidade para 

estar em juízo (no pólo ativo ou passivo) nem ao absolutamente nem ao 

relativamente incapaz”.[1] “Assim, não poderão integrar a relação 

processual dos Juizados Especiais Cíveis, seja nos pólos ativo ou 

passivo, os absolutamente incapazes (nem mesmo se representados por 

quem de direito)...”.[2] Desse modo, apesar de já ter sido proferida 

sentença no presente feito, considerando que o polo ativo é composto por 

menores de idade, entendo que a presente ação não cumpre os requisitos 

legais definidos na Lei nº 9.099/95, para tramitação no rito sumaríssimo do 

Juizado Especial. Da mesma forma, ainda que fosse admitida a integração 

da capacidade para estar em Juízo, em nenhum momento foi oportunizada 

a intervenção do Ministério Público na lide – como fiscal da ordem jurídica 

nas causas em que há interesse de incapazes, nem mesmo há nos autos 

qualquer documento que comprove ser o avo materno o representante 

legal das infantes, o que, por obvio, não pode ser admitido. Doutra banda, 

considerando o estágio avançando da lide, sanadas as omissões 

apontadas, entendo ser possível a convalidação pelo juízo competente 

dos atos praticados no presente feito. ISTO POSTO, diante das 

argumentações acima expendidas, e com fundamento no artigo 8º da Lei 

nº9.099/95, declino a competência deste Juizado e determino a 

redistribuição do presente feito para uma das varas cíveis desta Comarca. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 8 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] CHIMENTI. Ricardo Cunha. Teoria e Prática dos Juizados 

Especiais Cíveis Estaduais e Federais. Editora Saraiva. 7ª Edição. 2004. 

Pág.90. [2] FIGUEIRA JUNIOR. Joel Dias e RIBEIRO LOPES. Mauricio 

Antonio. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

Editora Revista dos Tribunais. 2ª Edição. 1997. Pág.167.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-80.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON ALEXANDER DE OLIVIERA (REQUERENTE)

GERSON DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

M. I. P. P. (REQUERENTE)

J. V. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010073-80.2013.8.11.0025 REQUERENTE: GERSON DOS SANTOS 

PEREIRA, JOAO VITOR PITA PEREIRA, MARCOS IAN PITA PEREIRA, 

JAISSON ALEXANDER DE OLIVIERA REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA VISTOS. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, proposta por 

Edinéia Souza Pita em face de SS Comércio de Cosméticos e Produtos de 

Higiene Pessoal Ltda. Ante a notícia do falecimento da credora, foi 

determinado o ingresso do Espólio no feito, o qual, conforme se infere da 

manifestação de ID. 1896430, é composto pelo cônjuge da de cujus e seus 

quatro filhos, um maior de idade e outros três menores. É breve o relato. 

Decido. Como é cediço, uma das exigências consagradas pelos Juizados 
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Especiais, caracterizada como pressuposto processual de validade das 

ações, é a capacidade da pessoa, no sentido de que aqueles que forem 

considerados relativamente ou absolutamente incapazes não poderão 

integrar a ação, qualquer que seja o polo. Neste compasso a doutrina: “A 

Lei nº9.099/95 não confere capacidade para estar em juízo (no pólo ativo 

ou passivo) nem ao absolutamente nem ao relativamente incapaz”.[1] 

“Assim, não poderão integrar a relação processual dos Juizados 

Especiais Cíveis, seja nos pólos ativo ou passivo, os absolutamente 

incapazes (nem mesmo se representados por quem de direito)...”.[2] 

Desse modo, considerando que três dos herdeiros do espólio são 

menores de idade, entendo que a presente ação não cumpre os requisitos 

legais definidos na Lei nº 9.099/95, para tramitação no rito sumaríssimo do 

Juizado Especial. Da mesma forma, esse é o entendimento firmado no 

Fórum Permanente dos Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Brasil, por meio do enunciado 72, assim redigido: 

"Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser autor nos Juizados 

Especiais Cíveis". ISTO POSTO, diante das argumentações acima 

expendidas, e com fundamento no artigo 8º da Lei nº9.099/95, declino a 

competência deste Juizado e determino a redistribuição do presente feito 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 8 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] CHIMENTI. Ricardo 

Cunha. Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais. Editora Saraiva. 7ª Edição. 2004. Pág.90. [2] FIGUEIRA JUNIOR. 

Joel Dias e RIBEIRO LOPES. Mauricio Antonio. Comentários à Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Editora Revista dos Tribunais. 2ª 

Edição. 1997. Pág.167.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 095/2.018- CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 

DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que a 

Servidora Sonia Barboza Silva de Paula, Gestora Judiciária da Secretaria 

da 2ª Vara estará usufruindo férias no período de 19 a 28/11/2018;   R E S 

O L V E :       DESIGNAR a servidora KÁTIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, 

Técnica Judiciária, matrícula 8760, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIO SUBSTITUTA da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, no 

período de 19 a 28/11/2018. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça. Mirassol D’ Oeste, 9 de novembro de 2.018.     Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 095/2.018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Sonia Barboza Silva de Paula, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 2ª Vara estará usufruindo férias no período de 

19 a 28/11/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora KÁTIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, Técnica 

Judiciária, matrícula 8760, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIO SUBSTITUTA da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, no 

período de 19 a 28/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 9 de novembro de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 14/12/2018 às 14h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

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

Processo Número: 1000949-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000949-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO VICTOR DE FREITAS BRAGA RÉU: JULIANA FURLAN 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

VISTA ao Ministério Público para manifestação. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 5 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 14/12/2018 às 15h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por APARECIDA XAVIER DOS SANTOS, 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que é portador de 

deficiência, não havendo como prover renda necessária ao seu sustento 

e de sua família, razão pela qual pleiteia o benefício de prestação 
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continuada. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 16418875/ 

16419527. 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. Explico. 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, uma vez que a concessão do Amparo Assistencial 

ao Deficiente prescinde da comprovação, ainda que por meio de indícios 

na atual fase processual, da hipossuficiência econômica e da deficiência, 

o que nos autos não restou convalidado. 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 

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, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. 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. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, 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. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BACCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela 

Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será 

a partir de 2018, não havendo que se falar em quinquênio. Assim, 

analisadas e afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, enquanto a Autarquia Federal pugnou pelo depoimento 

pessoal da parte autora sob pena de confesso. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda que descontínuo b) 

regime de economia familiar e c) período de tempo que trabalhou no 

campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, bem 

como DETERMINO a intimação da parte autora para o pertinente 

depoimento pessoal, devendo seu advogado informar ou intimar as 

testemunhas da data, horário e local da realização da solenidade, salvo 

exceções legais, sendo o não comparecimento presumido como 

desistência, nos termos do que preceituado pelo art.455, CPC. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2018, às 14h30min. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-05.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BACCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 11/12/2018, às 14h30min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016, devendo informar ou intimar as testemunhas da data, 

horário e local da realização da solenidade, salvo exceções legais, sendo 

o não comparecimento presumido como desistência, nos termos do que 

preceituado pelo art.455, CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 14/12/2018 às 15h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 152538 Nr: 456-17.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Batistela

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 230 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237538 Nr: 1545-36.2016.811.0011

 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: José Luiz de Fascio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcucci Empreendimentos Imob. e Const. Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva 

Junior - OAB:11.588, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 (...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial 

apenas para o fim de CONDENAR o requerido à obrigação de fazer 

consistente na implantação de obras de infraestrutura de drenagem das 

águas pluviais para desviar o curso da enxurrada advindas do loteamento 

da propriedade do requerente. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o 

requerido dar início das obras assinaladas, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).CONDENO o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais.ISENTO do pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a parte autora é assistida da Defensoria Pública 

e incabível tal verba em favor de referida instituição.Com o trânsito em 

julgado e inexistente pleito de execução, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 29 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217693 Nr: 3262-54.2014.811.0011

 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: Jair Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE formulado por JAIR FURLAN em 

face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, 

SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDENCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256430 Nr: 259-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Marcio 

Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte requerente da r. decisão de fls. 78 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237625 Nr: 1581-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Jussara Moreira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta 

por COOPERATIVA DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUDOESTE DE MT – SICREDI SUDOESTE em face de KARINE JUSSARA 

MOREIRA REIS, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro as partes transigiram às fls. 83/85 e na mesma toada 

pediram pela homologação da avença e extinção do feito nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição formulada na exordial em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, com fundamento no inciso III do artigo 487 e inciso II 

do art. 924, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

conforme acordado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.
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P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 5 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237426 Nr: 1484-78.2016.811.0011

 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: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SFOGIA DE SÁ, Aluízio Francisco 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1484-78.2016.811.0011 – Código: 237426

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 AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

PARTE RÉ: EDUARDO SFOGIA DE SÁ e Aluízio Francisco de Sá

CITANDO(A, S): Requerido(a): Eduardo Sfogia de Sá, Cpf: 02934546128 

Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: 

Avenida Beira Rio , Nº 522, Residencial Coxipo, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 19.522,35

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida, 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 5 (cinco) 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: Trata-se de Ação de Ressarcimento proposto pela 

Porto Seguro CIA de Seguros Gerais em desfavor dos requeridos acima 

qualificados, em questão de um acidente que consta nos autos que um 

dos requeridos estava trafegando de fora errônea e ocasionando o 

acidente, todavia o mesmo negou-se efetuar a respectiva indenização. E 

diante da ausência do reparo dos danos por parte do terceiro causador do 

acidente, a segurada Leticia Fazolo – buscou o reparo em seu veiculo 

junto à seguradora autora. Todavia a autora indenizou a segurada no 

montante equivalente ao valor do bem. A seguradora buscou o 

ressarcimento dos valores despendidos com a indenização do veiculo 

segurado de forma administrativa e extrajudicial, contudo não logrou êxito, 

razão pela qual recorre ao Poder Judiciário, a fim, de obter o que é de 

direito.

 DESPACHO: Vistos. DEFIRO pedido de fls. 106, eis que presentes os 

requisitos do art. 256 do CPC, razão pela qual SE CITE o requerido Eduardo 

Sfogia de Sá por edital, para, se assim quiser, responder à lide, no prazo 

legal, com as advertências de praxe. Se inerte, desde já, DECRETO-LHE a 

revelia, nomeando como curador dativo a Defensoria Pública Estadual. 

Após, AO AUTOR para se manifestar em 15 (quinze) dias. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 5 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito.

 Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de novembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240540 Nr: 3179-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE, em face de ISRAEL 

FERREIRA DE JESUS, todos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 60 a parte autora pugnou pela desistência da presente lide ao 

argumento de que houve o adimplemento do débito perseguido.

Após, vieram os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelas partes, antes mesmo de ser 

procedida a citação do demandado.

Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas, contudo, suspendo a 

exigibilidade eis que assistido pela Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 5 de novembro 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.: 31349 Nr: 1958-30.2008.811.0011

 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: Angelina Guereles

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

 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:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 164, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 15 (quinze) dias, para providenciar os documentos faltantes 

para habilitação, sob pena de indeferimento.

Se aportar a documentação, ao INSS para se manifestar em 15 (quinze) 

dias. Se outro cenário, CONCLUSOS.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro 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.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

Considerando que a tentativa de ajustamento de conduta restou infrutífera 

conforme fl.295, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de dezembro de 2018, às 14h30min, sendo que o rol de testemunhas 

deverá aportar aos autos com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

conforme arts. 357, §4º e 450, CPC, sob pena de preclusão.

Ciência ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 309 de 536



ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro 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.: 242888 Nr: 4312-47.2016.811.0011

 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: Jadeir Lino Soares de Andrade

 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:

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do 

CPC, razão por que corrijo o erro material constante, passando a constar 

na referida sentença:“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, confirmando a liminar alhures deferida, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em 

favor de Jadeir Lino Soares de Andrade, a partir da data do requerimento 

administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 01 (um) ano 

contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da 

incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de juros de 

mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida.”MANTENHO os 

demais termos da sentença. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237768 Nr: 1652-80.2016.811.0011

 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 Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, 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, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 

7.959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito exordial, e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no 

art. 487, I do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel urbano 

denominado lote 01, Quadra 01, localizado na Cohab Juruena I, nesta urbe 

de Mirassol D`Oeste/MT, em favor do requerente.CONDENO os réus ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, 

nos termos do art.85, §2º, CPC.Com o trânsito em julgado da sentença 

EXPEÇA-SE Carta de Adjudicação do referido imóvel, bem como determino 

o devido registro no cartório competente em nome do requerente, com as 

consequências legais. Após, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste-MT, 26 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238485 Nr: 2027-81.2016.811.0011

 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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2027-81.2016.811.0011 – Código: 238485

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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

PARTE RÉ: Egleisson Marques de Oliveira

CITANDO(A, S): Requerido(a): Egleisson Marques de Oliveira, Cpf: 

04669099698, Rg: MG 10.980.808 SSP MG Filiação: Anadir Marques de 

Oliveira e Maria Batista de Oliveira, data de nascimento: 20/09/1979, 

brasileiro(a), natural de Aldeia-MG, casado(a), empresário / pecuarista, 

Endereço: Edmilson José dos Santos, S/nº(casa Vermelha do Lado 

Direito), Bairro: Jardim das Flores Iii(fone: 65.99966-9780), Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 38.118,62

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada, 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 5 (cinco) 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: Trata-se de AÇÃO MONITORIA proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados dos Sudoeste 

de Mato Grosso – SUCREDI SUDOESTE em desfavor de Egleisson, acima 

qualificado, a qual o requente é credora de liberação de crédito no valor 

de R$38.118,62, após, as suas obrigações realizadas a parte credora não 

obteve o adimplemento. Portanto requereu o seu Direito por meio da 

justiça.

 DESPACHO: Vistos. DEFIRO pedido de fls. 117, eis que presentes os 

requisitos do art. 256 do CPC, razão pela qual SE CITE o requerido por 

edital, para, se assim quiser, responder à lide, no prazo legal, com as 

advertências de praxe. Se inerte, desde já, DECRETO-LHE a revelia, 

nomeando como curador dativo a Defensoria Pública Estadual. Após, AO 

AUTOR para se manifestar em 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 5 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de novembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 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: Milena Karla Nonato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, DOU-LHES PROVIMENTO, para 

sanar a omissão e confirmar os efeitos da liminar concedida às fls. 33/35 

e 49/49-v.No mais, permanece inalterada a decisão embargada.Ademais, 

com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, 

intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal 
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de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.II. Se apresentada 

apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a 

parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso 

principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do 

CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC.IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC).CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

outubro 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.: 237448 Nr: 1500-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Juarez Romero Zaim 

- OAB:4.656

 INTIMAÇÃO do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o comprovante 

do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30751 Nr: 1464-68.2008.811.0011

 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: Sebastião de Oliveira Luz Filho

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

 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:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Sebastião de Oliveira Luz 

Filho em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fls. 184).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 31 de outubro 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.: 192114 Nr: 2980-50.2013.811.0011

 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: Delfina Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Delfina Rodrigues dos 

Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fls. 117).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 30 de outubro 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.: 170947 Nr: 3957-76.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Dias Tassi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida derradeiramente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do percebimento dos 

valores excedidos, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 208250 Nr: 1546-89.2014.811.0011

 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: Irene Coletta Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)À luz do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Condeno a autora ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários 

advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. 

R. I. Cumpra-se.ÁS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R de Oliveira Barreto - ME, Rosangela de 

Oliveira Barreto, José Aparecido Barreto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 67 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 95 Nr: 27-17.1993.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ELIAS NEHME - OAB:4642, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 INTIMAÇÃO Do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o comprovante 

do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29347 Nr: 3119-12.2007.811.0011

 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: Leontina Martins Tomaz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Leontina Martins Tomaz 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fls.180).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246673 Nr: 1466-23.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Pires e Cia Ltda-ME, Cremilda Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL” proposta por BANCO BRADESCO em face de C. PIRES E 

CIA LTDA – ME E CREMILDA PIRES, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro as partes transigiram às fls. 86/89-v e na mesma 

toada pediram pela homologação da avença.

Os autos vieram conclusos.

EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada na exordial em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Ademais, SUSPENDO o feito até o adimplemento total do acordo, conforme 

pugnado pelas partes, com espeque no art. 922 do CPC.

 Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

conforme acordado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 5 de novembro 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.: 113608 Nr: 3450-86.2010.811.0011

 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: Espolio de Benedito Alves da Costa, Valdir Alves dos 

Santos, Simone Alves dos Santos, Osvaldo Alves dos Santos, Nivaldo 

Alves 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:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Benedito Alves da Costa representado pelos herdeiros habilitados, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do ajuizamento da ação 

até a data do óbito (13/11/2014), salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que 

as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 
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STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249837 Nr: 2965-42.2017.811.0011

 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: C. Pires e Cia Ltda-ME, Cremilda Pires

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 179 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que os autos 

encontram-se com vista para no prazo de 15 (quinze) dias especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento valendo o silêncio pela inexistência..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 (...)Assim, entendo necessária a instrução do feito e produção de prova 

testemunhal, bem como depoimento pessoal do requerido.DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2018, às 13h30min, 

sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, 

sob pena de preclusão, bem como ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo.DETERMINO o comparecimento pessoal da parte para 

prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII, do Código de 

Processo Civil.INDEFIRO o pedido de produção de prova documental, uma 

vez que é dever das partes, instruir a petição inicial e a contestação com 

os meios de provas documentais necessários para comprovar suas 

alegações, conforme preceitua o art. 434 do NCPC. Ademais, tem-se que a 

juntada de provas documentais na fase instrutória apenas deve ser 

admitida para comprovar fatos novos ou para os casos em 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, seguindo-se a literalidade do 

disposto no parágrafo único do art. 435 do Diploma Processual Civil.A 

parte requerida pugna ainda pela produção de prova pericial. Entretanto, 

postergo a análise da necessidade de produção de referido meio de prova 

para depois da oitiva das testemunhas. Não havendo mais qualquer prova 

a ser produzida, conforme manifestação das partes, DECLARO SANEADO 

o presente feito, bem como DECLARO PRECLUSA a produção de outros 

tipos de provas.Por fim, sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, 

CPC) ressalto que caberá a cada uma das partes nos limites previstos no 

art. 373 do Estatuto Processual Civil.INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226531 Nr: 5122-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queiroz Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, mantendo a r. sentença nos termos em que 

proferida. CUMPRA-SE a r. sentença às fls. 119/120v em sua 

totalidade.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 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: Valmir Antonio Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Biaggi de Oliveira 

Damaceno - OAB:SP/329.670

 Vistos.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para oferta de contestação pela 

requerida.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, 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, 5 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115591 Nr: 2479-04.2010.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Viviane Cristina Pianta, Eliane Tostes Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mírian Correia da Costa - OAB:, Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, já que não houve comprovação de quaisquer das suas 

hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro 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.: 226256 Nr: 4852-66.2014.811.0011

 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: Eugenio Carlos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S A, Minerva S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Mariana de C. S.Polizelli - OAB:279.626, OTAVIO 

FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para comprovar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a distribuição da missiva expedida com a finalidade de ouvir 

a testemunha Daniel Marangon, a qual ficou sob sua incumbência 

proceder à distribuição. Advirto desde já que o silêncio será interpretado 

como desistência da oitiva.

Ademais, no que tange à missiva expedida às fls. 361, verifico que a parte 

requerida já havia procedido ao adimplemento das custas de distribuição 

desta às fls. 357-v/359, contudo, quando da intimação da parte pelo juízo 

deprecado para comprovar o pagamento das custas fora intimado apenas 

o advogado da parte autora, o qual efetuou o pagamento às fls. 424/425, 

razão pela qual foi formulado pedido de restituição dos valores adiantados 

pela distribuição da precatória à fl. 459. Desta feita, considerando que a 

requerida também efetivou o pagamento da mesma missiva, DETERMINO à 

Secretaria de Vara que proceda aos tramites necessários à devolução 

dos valores pagos pelo autor à fl. 424/424-v.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, com a celeridade necessária por se tratar de processo afeto 

à Meta 2 do CNJ.

Mirassol D’Oeste/MT, 5 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263206 Nr: 3226-70.2018.811.0011

 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: Eugenio Carlos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF Brasil Foods S/A, Minerva S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Mariana de C. S.Polizelli - OAB:279.626, OTAVIO 

FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Vistos.

Cuida-se de “Pedido Incidental de Tutela de Evidência” ajuizada por 

Eugenio Carlos Queiroz em desfavor de BRF Brasil Foods S/A e Minerva 

S/A, todos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida às fls. 29/30, oportunidade na qual foi indeferido o 

pleito de tutela de evidência e determinada a citação da parte requerida 

para manifestar.

A requerida às fls. 32/32-v pugnou pelo indeferimento do pleito autoral ao 

argumento de que o ajuizamento da presente ação é totalmente 

impertinente, ante a ausência de fato novo que justifique a reiteração do 

pleito de tutela antecipada e em razão do pleito se confundir com o mérito 

da demanda em apenso, requerendo, por consequência, a condenação da 

parte ao pagamento de custas e honorários.

 EIS A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, observo que realmente a presente demanda foi ajuizada 

em apartado equivocamente, eis que o Novo Código de Processo Civil 

extinguiu a necessidade de ajuizamento de ação em apartado para 

formular pleitos limares ou de antecipação de tutela que existia no antigo 

Código.

Desta feita, sempre que a parte entender necessário a formulação de 

pedidos de tutelas de urgência, cautelares ou de evidência, deve fazer 

isso nos próprios autos, mesmo que se trata de pedido incidental.

Neste trilhar, considerando que a finalidade do presente era tão somente a 

análise da tutela de evidência, a qual já fora analisada e indeferida às fls. 

29/30, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC/15.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 5 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 182437 Nr: 1378-24.2013.811.0011

 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: Fernando Kuhne Andrade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, no entanto, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada apenas para admitir que a 

parte exequente teve em seu favor o deferimento do recolhimento das 

custas ao final do processo, contudo, REVOGO referida decisão de fls. 

41/42 e, consequentemente, determino o imediato adimplemento das 

custas. Além do que, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC.P. R. I. CUMPRAM-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 101970 Nr: 767-76.2010.811.0011

 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: Fernando Kuhne Andrade, Agropecuária Salto do Céu 

Ltda, Sergio Andrade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 (...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, 

com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, 

REVOGO a liminar alhures deferida.Diante da sucumbência mínima da 

parte autora, CONDENO os autores ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja 

verba fixo em 15% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil.Ademais, considerando que a parte 

autora efetuou apenas o depósito da primeira parcela dos honorários 

periciais (fl. 375), a qual foi levantada à fl. 386, DETERMINO sua intimação 

para proceder ao recolhimento da segunda parcela, devidamente 

atualizada desde a data da entrega do laudo pericial que era a data limite 

de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.Com o trânsito e julgado e nada 

sendo requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255632 Nr: 5857-21.2017.811.0011

 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: AdLS, Suzelaine Maria de Lima Mello

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.62/63, de modo que DETERMINO que todas as 

publicações e intimações sejam publicadas no nome da advogada Regina 

Célia Sabioni Lourimier, OAB/MT 9.087, bem como a restituição do prazo 

para que apresente impugnação à contestação e os questionamentos 
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médicos.

Com a juntada da manifestação, INTIME-SE o perito para que complemente 

o laudo pericial com as perguntas fornecidas pela parte autora. Após, 

DIGAM as partes, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro 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.: 31308 Nr: 1955-75.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Garcia - 

OAB:13153/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 173 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE à exequente 

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

Transcorrido o prazo de sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro 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.: 97475 Nr: 161-48.2010.811.0011

 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: RRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese os autos terem me vindo conclusos, CUMPRA-SE o 

remanescente da r. decisão de fls. 43, mais precisamente o terceiro 

parágrafo.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 07 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R de Oliveira Barreto - ME, Rosangela de 

Oliveira Barreto, José Aparecido Barreto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Vistos.Os autos vieram conclusos diante do pedido de desistência da 

penhora realizada nos autos, bem como de suspensão devido à 

inexistência de bens (fls.64). Pois bem.Sobre o pedido de desistência, o 

diploma processual civil prevê em seu art. 775, in verbis:“Art. 775. O 

exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva.”Por se tratar de medida executiva, DETERMINO 

o cancelamento da penhora realizada nos autos às fls. 60/61, devendo o 

bem ser prontamente restituído.No que toca às despesas de locomoção do 

Sr. Meirinho, deverá ser suportada pelo exequente.Na oportunidade, 

também DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, ou 

até que haja nova manifestação da exequente se antes do prazo, nos 

termos do art. 921, III, do CPC.Transcorrido o prazo de 01 (um) ano de 

suspensão, sem que sejam encontrados bens passíveis de penhora, 

DETERMINO que se proceda à intimação do exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (art. 1º, 

caput, Provimento 84/2014), in verbis:“Art. 1º Paralisada a execução de 

título judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do 

credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o 

credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 

horas, sob pena de extinção.”Consigne-se na intimação a advertência de 

que em não sendo dada providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular do feito ou caso o pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação 

de prazo ou nova suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto 

no art. 2º do referido Provimento, haja vista que o Poder Judiciário não 

pode nutrir demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência 

da parte exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da 

pecha de moroso ao Judiciário.Decorrido o prazo sem o efetivo 

impulsionamento do feito, certifique-se e volte-me concluso para 

extinção.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237625 Nr: 1581-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Jussara Moreira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 (...)Nessa toada, preenchidos os requisitos do art. 833 do CPC, DEFIRO 

em parte o pedido de fls. 55/73, de modo que DETERMINO que se expeça 

alvará de levantamento do valor de R$ 4.004,29 (quatro mil e quatro reais 

e vinte e nove centavos) em favor da executada, com urgência.Em 

seguida, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, tendo em vista o alegado adimplemento pela autora.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE,  exped indo  o  necess á r i o . A S 

PROVIDENCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de setembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOB-M, RdOB, JABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 38, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 315 de 536



autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R de Oliveira Barreto - ME, Rosangela de 

Oliveira Barreto, José Aparecido Barreto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Vistos.

CITE-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicado pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo aos exequentes.

Se o oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de maio de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237625 Nr: 1581-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Jussara Moreira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Vistos;

1 - RECEBO a inicial.

2 - CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 20% sobre o valor 

da causa.

3 – O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), além, é lógico, da respectiva contrafé.

4 - Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 5 - Se não localizar a parte executada para intimá-la da penhora, o Oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

6 - 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.

7 - Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora.

8 - Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge 

do executado.

9 - Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, em regra, não terão efeito suspensivo.

10 - Caso seja infrutífera a penhora, inexistindo bens passíveis para 

efetivar o procedimento, volvam-me os autos conclusos para análise do 

pedido de fls. 06, no que concerne quanto à penhora-online e a consulta 

no Sistema Nacional de Informações.

 11 – ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000600-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CARMEM DE OLIVEIRA LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Carmem de Oliveira Lima, devidamente qualificada 

nos autos, ajuizou a presente ação em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte. 

Alega a requerente, em apertada síntese, que era esposa do de cujus 

Eunapio Lima, com quem era casado civilmente deste de 31/07/1999, bem 

como trabalhavam na zona rural em regime de economia familiar para 

prover o sustento. Com a inicial vieram os documentos anexados no ID nº.: 

13362300, 13362443, 14163736 e 14163664. A inicial foi recebida no ID nº 

14051775. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido e ao final 

requereu a improcedência do feito no ID nº 14506666. Impugnação à 

contestação no ID nº 15083385. Decisão saneadora proferida no ID nº 

15220430. Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº 

16209575, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas da parte 

autora. Os autos permaneceram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Para a concessão do benefício de pensão por morte, necessária 

se faz a demonstração da condição de segurado do falecido, bem como 

da situação de dependência da parte Requerente, nos termos do artigo 74 

da Lei 8213/91. Nessa toada, cinge-se nova controvérsia, porquanto a 

autora pleiteia o benefício previdenciário consubstanciado na dependência 

econômica do de cujus quando na verdade, não trouxe aos autos provas 

cabais da dependência econômica. O que se tem nos autos que o de 

cujus faleceu em 16 de julho de 2003 e a requerente apenas solicitou o 
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requerimento administrativo do benefício em 03 de dezembro de 2010, ou 

seja, 07 (sete) anos após o falecimento do de cujus, o que demostra que a 

parte autora não necessita do referido benefício, haja vista que não restou 

demonstrado a dependência econômica. Nesse sentido, o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, possui o seguinte entendimento: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, XXXV, DA CF. COMPANHEIRA. 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. Esta Corte, na linha 

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento 

de que "a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui 

óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu 

benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010). Além disso, em respeito ao que 

estabelece o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma tal exigência não 

se compatibilizaria com o direito fundamental de acesso à justiça [cf. AC 

0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa 

(convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 251], não havendo, por 

essa mesma razão, que se falar em violação ao princípio da separação 

dos Poderes (CF/88, art. art. 2º). Precedentes. Ressalva do ponto de vista 

em sentido contrário do Relator. 3. Em conformidade com a legislação 

previdenciária vigente ao tempo do óbito (e mesmo aquela que se seguiu) 

e o entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento do direito 

à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora 

detenha, quando do falecimento, a qualidade de segurado ou haja 

anteriormente preenchido os requisitos para a obtenção do benefício de 

aposentadoria. Precedente desta Corte. 4. A dependência econômica do 

cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido é presumida 

(art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91), mas admite prova em contrário. 5. A 

percepção de pensão por morte de companheiro está subordinada à 

demonstração da condição de dependente de segurado, nos termos do 

art. 16 da Lei 8.213/91, e à comprovação da união estável, assim 

reconhecida a convivência duradoura, pública e continuada, nos termos 

do art. 226, § 3º, da CF/88. 6. A condição de segurado do instituidor do 

benefício restou devidamente comprovada nos autos. 7. Em decorrência 

disso, a lide restringe-se em verificar a existência de união estável entre o 

instituidor da pensão e a autora. 8. No caso, o conjunto probatório formado 

nos autos não foi suficiente para comprovar que à época do óbito do 

segurado subsistia a união estável e, sim, relacionamento afetivo entre o 

casal, além da ausência de dependência econômica, qualidade necessária 

para a concessão do benefício, devendo, assim, ser mantida a sentença 

apelada que julgou improcedente o pedido inicial. 9. Apelação da parte 

autora a que se nega provimento.(AC 0014411-08.2009.4.01.3900 / PA, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.68 de 24/10/2014) (Grifo nossos). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I do NCPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

benefício previdenciário de pensão por morte formulada pela autora. 

Condeno a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma 

do art. 98, § 3º do NCPC. Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(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 DESPACHO Processo: 1000749-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANGELITA AMORIM DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI VALERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000650-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ERLI VALERIANO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Carta precatória positiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a Carta Precatória devolvida conforme ID nº 

16444932. Mirassol d'Oeste/MT, 9 de novembro de 2018. Kátia Fernanda 

Pereira Moretti Técnico Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001171-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROSSI SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001171-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RAFAELA ROSSI SANTOS RÉU: WILSON FERREIRA Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

Rafaela Rossi Santos em face de Wilson Ferreira aviada com escopo de 

obter tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente 

conforme preceitos da legislação de regência, tendo as partes pugnado 

pela homologação do acordo no ID 16103290. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo 

antes de prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme art. 90, §3° do CPC. Com o trânsito em 

julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANTOVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390/O (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000951-34.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SERGIO MANTOVANI RÉU: STS - SOCIEDADE DE 

TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA., ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de Indenização de 

Danos Morais e Materiais Decorrente des Responsabilidade Civil manejado 

por Sérgio Mantovani em face de STS - Sociedade de Tercerização de 

Serviços LTDA e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório anexado no 

ID nº 15999940, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANTOVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390/O (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000951-34.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SERGIO MANTOVANI RÉU: STS - SOCIEDADE DE 

TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA., ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de Indenização de 

Danos Morais e Materiais Decorrente des Responsabilidade Civil manejado 

por Sérgio Mantovani em face de STS - Sociedade de Tercerização de 

Serviços LTDA e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório anexado no 

ID nº 15999940, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANTOVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390/O (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000951-34.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SERGIO MANTOVANI RÉU: STS - SOCIEDADE DE 

TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA., ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de Indenização de 

Danos Morais e Materiais Decorrente des Responsabilidade Civil manejado 

por Sérgio Mantovani em face de STS - Sociedade de Tercerização de 

Serviços LTDA e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório anexado no 

ID nº 15999940, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANTOVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390/O (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000951-34.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SERGIO MANTOVANI RÉU: STS - SOCIEDADE DE 

TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA., ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de Indenização de 
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Danos Morais e Materiais Decorrente des Responsabilidade Civil manejado 

por Sérgio Mantovani em face de STS - Sociedade de Tercerização de 

Serviços LTDA e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório anexado no 

ID nº 15999940, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001543-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA COSTA ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORENO NEVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

 

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 CERTIDÃO Certifico que 

a parte Requerida apresentou contestação, id. 16398780, em 08/11/2018, 

no prazo legal, visto que a audiência se realizou na data de 08/11/2018. 

Assim, em razão do exposto esta Secretaria abrirá vistas a parte autora 

para impugnar a contestação apresentada. Mirassol d'Oeste/MT, 9 de 

novembro de 2018. SÔNIA B. S. DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARRETO LOPES OAB - MT20450/O (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 SENTENÇA Processo: 1001326-35.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSIANE SANTOS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Josiane 

Santos de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ao analisar os autos, esta 

Magistrada constatou que há outra ação previdenciária com as mesmas 

partes e causa de pedir em tramite neste Juízo registrada sob nº 

3108-65.2016.811.0011 - cód. 240423, razão pela qual fora determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

os motivos pelos quais não requereu no bojo da referida ação o 

restabelecimento do benefício previdenciário anteriormente concedido, 

haja que o outro processo sequer se ultimou. Em seguida, aportou-se aos 

autos certidão (id nº 16072516), informando que a parte autora fora 

devidamente intimada acerca da decisão, contudo, quedou-se inerte. 

Desse modo, diante da ausência de manifestação da parte autora, 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. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001709-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON RICARDO SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001709-13.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NILTON RICARDO SABINO RÉU: GRUPO MOTOR HOME DO 

BRASIL Analisando o processo, constata-se a existência de guia 

referente ao pagamento das custas processuais não está arrecadada, 

com previsão de compensação apenas para o dia 11/11/2018. Deste 

modo, determino a intimação do requerente para que proceda com o 

pagamento das custas processuais, em 30 (trinta) dias, ou apresente a 

guia devidamente paga e arrecadada e vinculada ao processo, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001599-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (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 SENTENÇA Processo: 1001599-14.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Valdir 

Teixeira de Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificado nos autos. Exsurge da inicial que o 

requerente é beneficiário do INSS, haja vista que lhe foi concedido 

anteriormente o benefício de auxílio-doença, e posteriormente fora 

convertido em aposentadoria por invalidez mediante processo que tramitou 

nesta vara, uma vez que fora comprovado por meio de laudo médico 

pericial que o mesmo estava incapacitado total e permanente de laborar. 

Tal processo transitou em julgado no ano de 2016. Mais tarde, após ser 

intimado pela autarquia para nova perícia médica, não constataram a 

invalidez da parte autora, optando, deste modo, pela cessação do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Em razão disto, o requerente 

procurou o advogado para postular judicialmente o pedido de 

restabelecimento do benefício previdenciário. Entretanto, conforme 

comunicação de decisão do INSS (ID nº 15987057), a cessação do 

benefício está prevista para a data de 30 de novembro de 2018, data esta 

posterior a da postulação da presente demanda, não havendo no momento 

necessidade de postular pedido de restabelecimento do benefício uma vez 

que ele não fora cessado. Ante o exposto, Indefiro a Inicial com 

supedâneo no art. 330, III do Código de Processo Civil. Por corolário, 

extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, 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. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste - MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000992-98.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA SOARES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE CURVELANDIA, 

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA Diante do pedido genérico quanto a 

produção de prova, intimem-se as partes para que informem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 
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Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000992-98.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA SOARES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE CURVELANDIA, 

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA Diante do pedido genérico quanto a 

produção de prova, intimem-se as partes para que informem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000704-53.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: VANESSA CAIRES 

DE LIMA & CIA LTDA - ME, VANESSA CAIRES DE LIMA Verifica-se pela 

petição anexada no ID 16267994 que houve o falecimento da parte 

requerida, desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso I, do CPC, 

suspendo o processo, pelo prazo de 02 (dois) meses, devendo ser 

intimado o requerente, por meio de seus patronos, para promover a 

citação do espólio/sucessor/herdeiros, para prosseguir nos atos deste 

feito em substituição ao requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ULTRAPOPULAR VEÍCULOS (RÉU)

Outros Interessados:

ADALBERTO FELIX DA SILVA (TESTEMUNHA)

LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA (TESTEMUNHA)

EDIVAL ALVES MARTINS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000454-20.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSUE GOMES RÉU: EDMILSON DE SOUZA RODRIGUES, 

ULTRAPOPULAR VEÍCULOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

ESTADO DE MATO GROSSO Diante do pedido genérico quanto a produção 

de prova, intimem-se as partes para que informem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Mirassol D'Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(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: 1001388-75.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA CAROLINA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 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. 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. Noutro giro, a parte autora requer a 

tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. 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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

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)”. (Grifo nossos) 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 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. Por fim, demostrada 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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000886-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000886-39.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELIELTON VIEIRA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado da lide) do Código de Processo Civil. Assim, nos 

termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao saneamento do feito 

e análise das provas a serem produzidas. As partes são legitimas e estão 

bem representadas em Juízo. A parte requerida apresentou peça 

contestatória no ID nº 15676528 totalmente destoada dos fatos e 

fundamentos retratados na inicial, haja vista que na peça de defesa o 

Município de Mirassol D' Oeste trouxe a baila o o instituto da URV, quando 

em verdade a presente ação versa sobre a periculosidade do cargo de 

vigia exercido pelo autor. Desta feita, deixou de analisar as preliminares 

aventadas pelo requerido. Não havendo nulidades a serem pronunciadas 

ou irregularidades a serem corrigidas, dou o feito por saneado. O ponto 

controvertido da lide é a comprovação do grau de periculosidade 

decorrente da atividade que o requerente exerce junto ao requerido. 

Defiro a produção de prova pericial, documental e testemunhal. Tendo em 

vista que o feito conclama, primeiramente, prova pericial, nomeio como 

perito do Juízo, independentemente de compromisso, o Engenheiro de 

Segurança do Trabalho Celso Pizaneschi, CREA-MT 120006625-1, com 

endereço à Rua Hollywood, número 431, Jardim Califórnia, Coxipo, CEP 

78.070-345, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3634-3880 ou (65) 

99971-3337, 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. Com a vinda da proposta de honorários, intime-se a 

parte requerida para que se manifeste a respeito do valor exposto, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado 

como anuência ao valor apresentado pelo perito. Considerando-se que a 

prova pericial fora determinada de ofício pelo Juízo (art. 95 do Código de 

Processo Civil) e caso a parte requerida esteja de acordo com o valor 

ofertado pelo perito a titulo de honorários periciais, determino, desde já, o 

depósito de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido Município de 

Mirassol D' Oeste e o valor remanescente de 50% (cinquenta por cento) 

deverá ser pago depois de entregue o laudo e prestados os 

esclarecimentos necessários pelo Estado de Mato Grosso, por meio de 

Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, se for o caso, haja vista que 

a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Em sendo 

discordes, volvam-me conclusos para o arbitramento do valor. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001717-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENRIVALDO CARVALHAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias. Desta feita, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando 

a guia de recolhimento aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001230-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. GOMES - PANIFICADORA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001230-20.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: M. 

A. P. GOMES - PANIFICADORA - ME Analisando os documentos juntados 

no ID nº 15430837, denoto que a parte requerida anexou o Alvará de 

Segurança contra Incêndio válido até 14/09/2019, o Alvará Sanitário 

expedido pela Vigilância Sanitária de Mirassol D'Oeste e o Alvará de 

Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de 

Mirassol D'Oeste, bem como comprovou o cumprimento das 

irregularidades apontadas pelo CREA-MT, pelo Corpo de Bombeiros e Pela 

Vigilância Sanitária durante fiscalização preventiva realizada neste 

município. Entretanto, não aportou aos autos comprovação quanto a 

estrutura física interna e externa do estabelecimento para o acesso à PNE 

e tampouco fora realizado reforma na área de refeição dos funcionários 

referente a instalação de forro no teto e tampas para os vasos sanitários. 

À vista disso, defiro o pedido do Ministério Público formulado no ID nº 

16148082, razão pela qual determino a intimação da parte requerida para 

que comprove o cumprimento das exigências acima, devendo apresentar 

por meio de fotografias as melhorias, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de ser dado prosseguimento ao feito. Cumpra-se. Mirassol D' 

Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (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: 1001490-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELIZABETH BAZZI RÉU: INSS AGENCIA DE CÁCERES MT 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 
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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 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. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001305-59.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): GESSIMAR CHARLES DE BARROS RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Tendo em vista que não consta na peça inicial o 

documento referente à admissão do requerente no serviço público, bem 

ainda não consta se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, 

contratado ou temporário e, considerando que os documentos anexados a 

inicial não esclarecem quanto a esses pontos, determino que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-45.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODIELCO ANTONIO TISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresentem os dados bancários necessários à liberação 

do montante devido, consoante estipulado e determinado pela R. Decisão 

de Id. 14600124, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, 

Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de novembro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLYWAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, 

quedou-se silente (id. n.º 16308961), diante da ausência de bens 

passíveis de penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida 

que se impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 
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SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id 

n. 16393535, donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente 

citada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados 

Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa 

do(s) advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir 

nessa, ou o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, 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. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os 

autos à Juíza Leiga para prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id 

n. 16394421, donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente 

citada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados 

Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa 

do(s) advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir 

nessa, ou o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, 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. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os 

autos à Juíza Leiga para prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 08 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001719-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 

12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no 

presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar 

em casos análogos. Cuida-se de execução de título judicial em face do 

Estado de Mato Grosso, onde o exequente AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em 

causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art.54, paragrafo único. Desta forma, 

CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o pagamento, 

por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, 

artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA GIMENEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16330846 da expedição de Alvará de Levantamento nos 

presentes autos sob nº 451025-9, consoante 1determinado pela R. 

Decisão de ID. 16330846, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-04.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16002381 e juntado ao Id. 16439566, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000447-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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WEYDSON PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

constante no ID. 16330870 dos presentes autos, bem como, da expedição 

de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 451023-2, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16330870, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001262-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE MIRASSOL D 

(INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação da parte autora acerca 

da R. Sentença de Id. 15814237, bem como para proceder com a retirada, 

nesta Serventia, do Alvará de Levantamento expedido. Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA APARECIDA GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 451006, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 15987492, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-28.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 15983794, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 449318-4, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 15983794, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16330234, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 451026-7, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16330234, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-34.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações deferidas 

pela R. Decisão de Id. 15764051 e juntadas ao Id. 16445632, INTIME-SE a 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-34.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 448556-4, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 15752858, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARQUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449320-6, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 1622518, devendo a parte 
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REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 451010-0, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15774331, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09/11/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

constante no id.16223162, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 449323-0, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.16223162 , devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-49.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Sentença de Id. 15981793, bem como da expedição 

de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449321-4, 

consoante determinado pela referida sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN GEISIELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Sentença de Id. 16223178, bem como da expedição 

de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449325-7, 

consoante determinado pela referida sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 09/11/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Decisão de Id. 15981800, bem como da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449317-6, 

consoante determinado pela referida decisão, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 09/11/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Decisão de Id. 16214296, bem como da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449315-P, 

consoante determinado pela referida decisão, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 09/11/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-43.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Decisão de Id. 16210700, bem como da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449314-1, 

consoante determinado pela referida decisão, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 09/11/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000311-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 449441-5, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15823232, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09/11/2018

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002157-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LOURENCO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002157-52.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28305 Nr: 1312-91.2005.811.0086

 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: Christian Geovani Gurka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Kerber, Centro Norte Insumos Agrícolas 

Ltda, Paulo Humberto Alves de Freitas, Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:7973/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116353, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Requerida, por seu(s) Advogado(s), da expedição da carta 

precatória, para promover a retirada desta, tendo em vista que referida 

parte não possui pedido de AJG deferida nos autos. Informo, ainda, que a 

parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição no 

Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49088 Nr: 172-12.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT

 Desta forma, considerando o decidido pelo Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, resta liberada a penhora no rosto dos autos 

anteriormente efetivada, devendo a demanda prosseguir em seus 

ulteriores termos.De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao disposto na 

sentença à fl. 419.Por sua vez, no tocante ao pagamento das custas 

judicias, em correção ao disposto na r. sentença (fl. 419), considerando a 

não disposição pelas partes no acordo acerca do pagamento destas, 

determino que as custas sejam pagas na modalidade “pro rata”, 50% 

(cinquenta por cento) para a parte Exequente e 50% (cinquenta por cento) 

para os Executados.Ressalto, ainda, que em razão dos valores 

percebidos pela parte Exequente, ausente os requisitos para manutenção 

da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

quando, então, fica desde já revogada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37507 Nr: 495-22.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Vistos, etc.

De proêmio, dê-se fiel cumprimento ao disposto na r. sentença à fl. 490.

Por sua vez, no tocante ao pagamento das custas judicias, em correção 

ao disposto na r. sentença (fl. 490), considerando a não disposição pelas 

partes no acordo acerca do pagamento destas, determino que as custas 

sejam pagas na modalidade “pro rata”, 50% (cinquenta por cento) para a 

parte Exequente e 50% (cinquenta por cento) para os Executados.

Ressalto, ainda, que em razão dos valores percebidos pela parte 

Exequente, ausente os requisitos para manutenção da gratuidade 

judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, quando, 

então, fica desde já revogada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 268-32.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, João Luiz 

Centenaro - OAB:MT 8141-B, Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Desta forma, considerando o decidido pelo Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, resta liberada a penhora no rosto dos autos 

referente a verba honorária (contratual e sucumbencial) do Advogado 

Luis Felipe Lammel.De mais a mais, cabe ponderar que os litigantes 

Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreirea e Pirajá Luiz Basso 

em audiência de conciliação às fls. 602/603, acordaram sobre todos os 

feitos relacionados, momento em que fora dada quitação da dívida 

estabelecida entre as partes, considerando para tanto todos os valores 

disponíveis nas Ações de Cumprimento de Sentença n. 37277, 49088, 

49087 e 37507.Nestes termos, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, noticiando a realização do acordo 
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mencionado e comunicando que tão logo realizado os cálculos acerca dos 

valores devidos ao Patrono Luis Felipe Lammel e a Senhora Sueli 

Casagrande Ferreira, será informado a quantia disponível para 

transferência.Por sua vez, no tocante ao pagamento das custas judicias, 

em correção ao disposto na r. sentença (fl. 603), considerando a não 

disposição pelas partes no acordo acerca do pagamento destas, 

determino que as custas sejam pagas na modalidade “pro rata”, 50% 

(cinquenta por cento) para a parte Exequente e 50% (cinquenta por cento) 

para os Executados.Ressalto, ainda, que em razão dos valores 

percebidos pela parte Exequente, ausente os requisitos para manutenção 

da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

quando, então, fica desde já revogada.Intime-se a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do disposto 

nesta.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3008 Nr: 17-68.1995.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira, 

Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A, 

Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 Do compulso dos autos, denota-se o aporte de nova decisão proferida 

nos autos da Ação de Execução n. 14-50.1994.811.0086 – Código n. 

3004, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, da 

qual se destacaDesta forma, considerando o decidido pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, resta liberada a penhora 

relativa ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente 

a Exequente Sueli Casagrande Pereira, permanecendo a penhora do 

percentual 50% (cinquenta por cento) do imóvel relativo ao Exequente 

Eduardo Tadeu Ferreira.Nestes termos, expeça-se novo “Termo de 

Penhora no Rosto dos Autos”, quando, então, anoto que se trata na 

verdade do imóvel matriculado sob o número 105 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Nova Mutum/MT, ficando corrigido o erro material da decisão 

às fls. 734/737, nesse ponto.Com a expedição do novo “Termo de Penhora 

no Rosto dos Autos”, encaminhe-se cópia ao Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, bem como da presente decisão.De mais a 

mais, no tocante a expedição da carta de adjudicação, determino sua fiel 

expedição, nos termos da decisão às fls. 536/537; da decisão à fl. 715, 

que manteve a hipoteca registrada em favor do Banco do Brasil S.A.; e da 

decisão às fls. 752/756, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MTCumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 171-27.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT, Patricia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8.014

 onde consta como Executado Eduardo Tadeu Ferreira, determinando a 

penhora no rosto dos autos, conforme documentos às fls. 286/288.Às fls. 

734/737, fora proferida decisão anotando que o Senhor Eduardo Tadeu 

Ferreira não figura como parte na presente demanda; determinando a 

suspensão dos atos de atos que impliquem em liberação de valores em 

favor da parte Exequente; solicitando informações ao Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.Em audiência de conciliação às fls. 

332/333, as partes acordaram parcialmente sobre os termos da 

demanda.Pleito da parte Exequente à fl. 352.Às fls. 354/358, aportou à 

demanda decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 

14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, com trâmite na Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT.Vieram-me os autos conclusos.É o breve 

relatório. Decido.Pois bem.Do compulso dos autos, denota-se o aporte de 

nova decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 

14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, com trâmite na Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, da qual se destaca:“No que concerne à 

penhora no rosto dos autos de nº 171-27.2011.811.0086 – Código 49087 

e nº 172-12.2011.811.0086 – Código 49088, entendo que estas devem ser 

baixadas, uma vez que o executado Eduardo Tadeu Ferreira não é parte 

naquele feito, sendo parte somente sua esposa Sueli Casagrande 

Ferreira.” (Sem grifos no original).Desta forma, considerando o decidido 

pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, resta 

liberada a penhora no rosto dos autos anteriormente efetivada, devendo a 

demanda prosseguir em seus ulteriores termos.De mais a mais, dê-se fiel 

cumprimento ao disposto na decisão à fl. 333, renovando o prazo para 

manifestação ali estabelecido, considerando que os autos permaneceram 

conclusos em Gabinete.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77086 Nr: 669-21.2014.811.0086

 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: LRdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Luiz Pedro Franz, para que tome ciência acerca 

do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) dias 

para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 1906-08.2005.811.0086

 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: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika Henni 

Wilma Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda, FMC Quimica do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Airton Cella - OAB:MT 3.938, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Nelson Adriano de Freitas - 

OAB:116718/SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as referidas partes às fls. 1210/1212 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. . Honorários conforme constou no 

acordoConsiderando o requerido pelas partes para instrução probatória, 

defiro o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal.Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 6 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.Intime-se a parte Autora, pessoalmente, 

para prestar depoimento pessoal, .Ademais, intimem-se as partes para, 

querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a intimação das 

testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.No que concerne ao pedido de prova pericial formulado pela 

Requerida FMC Química do Brasil Ltda à fl. 1162, postergo sua análise 

para após a realização da audiência de instrução e julgamento, quando, 

então, deve a referida Requerida esclarecer a forma que pretende realizar 

a prova, diante da inexistência de amostra da área cultivada pela parte 

Requerente.De mais a mais, indefiro o pedido de prova emprestada 
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formulado pela Requerida Comercial Agrícola Produtiva Ltda às fls. 

1187/1188, porquanto deixou de declinar sobre quais demandas pretende 

emprestar a prova.Relava notar, que a única demanda apensa a este feito 

é a Ação Cautelar n. 1665-34.2005.811.0086 – Código n. 28681, que por 

sua vez não dispõe de prova pericial.Outrossim, dê-se prioridade na 

tramitação do presente feito nos termos do art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 - 

Estatuto do Idoso e do art. 1048, I, do Código de Processo Civil, coloque-se 

duas tarjas amarelas, para fins de identificação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KESSBIER IND. E COM. DE CHOPES E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMC TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (RÉU)

P. R. TANUCCI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME (RÉU)

PABLO RICARDO TANUCCI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001205-73.2018.8.11.0086 Nos termos da 

legislação vigente impulsiono o processo com a finalidade de intimar a 

parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar acerca da 

correspondência devolvida Id: 16448168, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum, 9 de novembro de 2018 

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115388 Nr: 1531-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Belloni Mognon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É inútil a provocação jurisdicional se ela não for apta a produzir a 

correção mencionada na inicial. Assim, haverá falta de interesse se diante 

de determinada situação jurídica, a providência pleiteada não foi adequada 

e apta a modificar a situação, como ocorre nos autos em epígrafe, em 

decorrência da perda superveniente do objeto. Desta feita, ante todo o 

exposto, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTOS OS PRESENTES 

EMBARGOS DE TERCEIRO opostos pela embargante IVANI BELLONI 

MOGNON, em face da embargada KAYSER E SERAGUCI LTDA. Não 

obstante o fato de que os embargos tenham sido extintos sem resolução 

do mérito, os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da 

causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte 

que deu causa à instauração do litígio. Portanto, o ajuizamento da ação se 

deu em razão da conduta da exequente na satisfação do seu crédito. 

Assim, é patente que a exequente é quem deu causa à propositura da 

demanda, devendo responder pelas custas processuais. Considerando 

que não houve a triangularização da relação jurídica processual, não há 

que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 

Destarte, INDEFIRO o requerimento da embargante IVANI BELLONI 

MOGNON para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, eis 

que ausente a demonstração da condição de hipossuficiência financeira, 

preconizada no artigo 98, do Código de Processo Civil, considerando o alto 

valor dos bens objeto dos embargos de terceiro. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114909 Nr: 1284-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo Sicredi S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por BANCO COOPERATIVO SICREDI 

LTDA e JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS no valor de 

R$ 767.200,00 (setecentos e sessenta e sete mil e duzentos reais), com 

vencimento para o dia 05/09/2017; e R$ 1.972.800,00 (um milhão, 

novecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), com vencimento para 

o dia 30/08/2017, e extinguir a execução n°. 317-24.2018.811.0086, 

código 113043.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 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: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

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

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente acerca do encaminhamento da Carta 

Precatória, via malote digital, consoante comprovante de fl. 201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80010 Nr: 3157-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loiri Rostirola (empresário individual)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos.

Chamo o feito à ordem e, por consequência, tendo em vista que o 

cumprimento de sentença deu-se após 02 (dois) anos do trânsito em 

julgado da sentença, defiro o petitório de fls. 196/198 com fulcro no artigo 

513, §4º, devendo ser intimado o devedor por meio de carta com aviso de 

recebimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1905-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante e Lanchonete São Jose Ltda 

(Restaurante São Jose), Josefa Pereira dos Santos, Jorge Pinheiro de 

Lima

 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:

 Vistos.
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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, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência já realizada por este juízo à fl. 79.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79267 Nr: 2498-37.2014.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 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:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 102.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77785 Nr: 1273-79.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G8 ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilce Martins Bezerra -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

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

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 2266-88.2015.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massafra & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - PF/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arno Lopes Moreira - 

OAB:MT 19.839, Elieser da Silva Leite - OAB:6384-B

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

decisão de fl. 16, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118405 Nr: 2966-59.2018.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (dias) dias, especificar 

provas, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 4626-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ave Prestadora de Serviços LTDA, Edimar 

Ribeiro Ferreira

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 66.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92663 Nr: 1618-74.2016.811.0086

 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: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdPPReAF"E, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:MT 5.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85955 Nr: 2520-61.2015.811.0086
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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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME, Adir Freo, 

Lucinete Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

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.: 21242 Nr: 32-22.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:SP 130.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas Bacenjud e 

RenaJud, bem como a busca via Infojud em nome da executada 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA (fls. 241/242), 

considerando que não fora citada da existência da presente execução.

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Após, tornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90713 Nr: 382-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Lourdes Scaravonatti Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos.

Em tempo, considerando a homologação de acordo à fl. 67, cancele-se a 

audiência anteriormente designada para o dia 07 de novembro de 2018.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 4068-24.2015.811.0086

 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: Marina Botelho Moura Me (Center Cell), Anderson 

Botelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Cunha Luz (Italiana, Italianinha e 

Italianissima Maq. de Sorvetes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marloiva Andrade Sampaio - 

OAB:31.008 RS

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida, ora apelada, para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-64.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIR DOMINGOS AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010133-64.2013.8.11.0086 Valor da causa: $19,834.30 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ISAIR DOMINGOS AMBROSIO Endereço: Avenida DAS ARARAS, 

717, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - 

MT0015530A POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: Avenida DAS NACOES 

UNIDAS, 14171, TORRE A, ANDAR 8, CONJUNTO 82, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

PRISCILA KEI SATO - MT0015684S, CICERO NOBRE CASTELLO - 

MT0013574S Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010251-06.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SCHEIFER & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010251-06.2014.8.11.0086. EXEQUENTE: MARIA ELISA SCHEIFER & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: OI S.A. Intime-se a parte autora para manifestar 

acerca da quitação do acordo em 05 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. NOVA MUTUM, 7 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-16.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLY HERLLAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010692-16.2016.8.11.0086 Valor da causa: $200.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

CIVIL, PROCESSO E PROCEDIMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WESLLY HERLLAN DA SILVA 

Endereço: Rua RUA DAS NOGUEIRAS, 2975, RESIDENCIAL DAS 

PLAMEIRAS, RESIDENCIAL DAS PLAMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DA 

CRUZ - MT0015914A-O POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Rua C, S/N, PALACIO PAIAGUAS, CENTRO POLITICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Endereço: Conjunto ESPORTIVO CAIO MARTINS RUA PRESIDENTE 

BACKER, S/Nº., SALA 05, PORTÃO 18, ICARAÍ, NITERÓI - RJ - CEP: 

24020-971 Senhor(a): WESLLY HERLLAN DA SILVA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-13.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENT GOMES DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DUARTE DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010106-13.2015.8.11.0086 Valor da causa: $13,950.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, OBRIGAÇÕES, COMPRA E VENDA, RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VINCENT GOMES DE ALCANTARA Endereço: Rua 

DAS PITOMBEIRAS, 1.429, QUADRA 04 LOTE 17, LOTEAMENTO 

FLAMBOYANTS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - MT18194/B 

POLO PASSIVO: Nome: EDMILSON DUARTE DE FARIAS Endereço: 

Avenida MILÃO, 1092, quadra 03, lote 06, VENEZA, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: WOLNEY 

CEZA MESQUITA TOLEDO - MT7260/O Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114212 Nr: 847-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdR, WMdO, DCK, DVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silverio Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120567 Nr: 3906-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 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 apresentar resposta à acusação, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87770 Nr: 1270-50.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIULIA ALVES BORGES GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DIAS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MIRANDA DUARTE - 

OAB:42.643/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Oliveira Prestes - 

OAB:OAB/MT: 20.354

 Certifico que em decorrência da ausência da Solicitada e a pedido do 

Solicitante, redesigno o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 

12/12/2018 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65606 Nr: 963-04.2014.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL DO ARAGUAIA COM ATAC DE PROD 

ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:33.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 Vistos.

 Fls. 275: Diante do substabelecimento juntado à fl. 282, proceda-se a 

alteração de patrono constituído, no sistema APOLLO, para fins de futuras 

publicações.

 Fls. 274: tendo em vista o impedimento apresentado, nomeio perita a 

senhora Andréia Fabíola Thiete Brethenbarg, contadora, com endereço 

profissional na Av. Ceará, n. 216, Centro, Nova Xavantina/MT, telefone: 

(66) 3438-1169.

Intime-se a perita nomeada para oferecer a proposta de honorários, 

currículo e contatos profissionais, em especial endereço eletrônico, no 

prazo de 5 (cinco) dias e nos termos do art. 465, do CPC.

Os quesitos a serem respondidos já foram informados às fls. 255/256 e 

fls. 259/261, de modo que se torna desnecessária a intimação das partes 

para apresentação de novos quesitos.

 Após, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 5 (cinco) dias quanto a proposta de honorários.

 Em seguida, conclusos.

 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:

 Vistos.

Considerando que a motocicleta penhorada por meio do sistema RENAJUD 

(fl. 56) não se encontra mais em poder da executada, não sabendo esta 

informar o seu paradeiro, conforme certificado à fl. 64, bem como, que a 

exequente, intimada para dar andamento ao feito, pugnou pela suspensão 

(fl. 65), suspendo o curso do presente feito por 1 (um) ano, durante o qual 

não correrá o prazo prescricional (art. 40, “caput”, da Lei 6.830/80).

Proceda-se o desbloqueio da motocicleta descrita às fls. 56/57, constrita 

nos termos do art. 14, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais e art. 828, 

§1º, do CPC.

 Decorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28643 Nr: 3080-75.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Diante do exposto, e com o devido cuidado para se evitar possíveis 

nulidades, defiro o pedido de fls. 327/335. Destarte, Intime-se a parte 

autora para providenciar a documentação requerida de acordo com as 

normas citadas acima e na manifestação de fls. 334/335, no prazo de 120 

(cento e vinte dias) sugeridos pela Fazenda Pública Estadual. Decorrido o 

prazo
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25386 Nr: 3262-95.2007.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKTURIO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMELIA OLIVEIRA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ciente da certidão de fls. 325, após detida análise dos autos observa-se 

que há um herdeiro menor (fls. 141), beneficiário de quinhão hereditário 

por estirpe, motivo pelo qual necessária se faz a participação do Ministério 

Público no presente feito.

 Ás fls. 317/320 o Ministério Público pugnou pela não homologação do 

plano de partilha ante a desatualização dos valores quanto aos bens 

imóveis e aos semoventes, bem como, diante da ausência de 

comprovação nos autos quanto à destinação destes.

 Ante o exposto, defiro o pedido ministerial pela reavaliação.

 Assim, a tornar prevalente a opção, já definida pela lei como regra, pelo 

oficial de justiça para o desempenho do encargo de avaliador judicial, 

determino a expedição de mandado de avaliação dos bens imóveis e 

semoventes (fls. 38/46 e 60 e 85), para regular cumprimento, nos termos 

do art. 870 e 664, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se o inventariante, pessoalmente e na pessoa de seu patrono, para 

que comprove nos autos a destinação dada as 284 (duzentas e oitenta e 

quatro) cabeças de gado, prestando-lhe as devidas contas, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após o integral cumprimento da presente decisão, vista ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 777-25.2007.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FILIZARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 136: Determinou-se a intimação da herdeira habilitada para comprovar o 

indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte.

Fl. 138: O patrono da herdeira habilitada requereu dilação de prazo, por 60 

(sessenta) dias, para comprovar nos autos o resultado do requerimento 

administrativo agendado para 29.08.2018 (fls. 139). Desta feita, defiro o 

petitório apresentado.

 Assim, intime-se a parte autora do deferimento do pleito e para que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, comprove nos autos o resultado da negativa 

quanto ao requerimento administrativo.

 Após o término do prazo determinado, caso haja juntada do indeferimento 

do pedido administrativo, abra-se vista a parte requerida para que, 

querendo, se manifeste no prazo legal. Não havendo juntada de 

indeferimento do pedido administrativo, volvam-se os autos conclusos 

para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14131 Nr: 615-98.2005.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PROFIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o município de Nova Xavantina/MT, na pessoa de seu 

procurador, para que, querendo, se manifeste quanto ao pedido de 

desarquivamento e baixa sobre o arresto, pugnado às fls. 85/87.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39541 Nr: 375-65.2012.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Vistos.

Certifique o cartório a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 

536/538.

Após, com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80331 Nr: 1831-11.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 61 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 36.081,43 (trinta e seis mil oitenta 

e um reais e quarenta e três centavos), em favor da parte exequente e R$ 

2.998,47 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete 

centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 3302-62.2016.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESANIA FONSECA DOS SANTOS BORGES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ref. 21: intime-se a parte autora para manifestação, juntando aos autos 

endereço completo e atualizado da parte requerida.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000031-91.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REABILITACAO FF S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 16353676), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 16353676, no valor de R$=6.510,21= (seis mil 

quinhentos e dez reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado até 

o dia 06/11/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo 

sem comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa 

prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 9 de 

novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA GOMES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACYR REZENDE DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000299-14.2018.8.11.0012. REQUERENTE: DEBORA CRISTINA GOMES 

REZENDE REQUERIDO: ITACYR REZENDE DE QUEIROZ PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

a teor do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. II – MOTIVAÇÃO. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais promovida por 

Débora Cristina Gomes Rezende em face de Itacyr Rezende de Queiroz. 

Aduz a parte reclamante, em síntese, que em decorrência de um acidente 

de trânsito causado pela parte reclamada, sofreu sérias lesões físicas e 

prejuízos materiais, postulando inclusive indenização mensal vitalícia (id. 

14100797/14100811). Já a parte reclamada apresenta sua contestação 

(id. nº 15153835), em síntese, alegando, em preliminar, a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o feito, em face da necessidade de 

perícia, tanto no tocante ao causador do acidente, quanto aos prejuízos 

físicos e tratamentos médicos alegados pela parte reclamante. Por outro 

lado, a competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado no prosseguimento do feito, por se tratar de princípio de ordem 

pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

juízo. Conveniente salientar que, a competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito 

material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada 

até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do 

NCPC, que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o deslinde da questão, enquadrando-se assim o caso desses autos, onde 

é necessário perícia médica para a avaliação das condições físicas da 

parte reclamante. A Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. III – DISPOSITIVO. Posto isso, opino para, 

acolhendo a preliminar de incompetência deste Juízo alegada pela parte 

reclamada, declarar a incompetência absoluta deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, com a 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, a teor do disposto 

no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Darlan da Matta 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. 

Nova Xavantina-MT, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BELTRAMI HANSEN OAB - PI3462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, para juntada das custas e 

taxas iniciais, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

indeferimento da inicial.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 
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ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento..ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento..ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ADRIANA DA COSTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO-Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

proceder a retirada da certidão de averbação desta Ação de Execução 

nesta Secretaria com o selo de autenticidade, conforme solicitado na 

Petição ID 15425512.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 513-96.2013.811.0044

 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: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Larissa de F. Rocha e Silva - OAB:15.923 - MT, 

Rodrigo Oliveira da Silva - OAB:9395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Massaro - 

OAB:20633/PR, Elvis Bittencourt - OAB:19015, Ronaldo Monteiro 

Feguri - OAB:8328/MT, Túlio César Zago - OAB:12.737- MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para conhecimento da decisão proferida nos autos 

do AI nº 1002838-86.2018.811.0000 de fls. 3735/3741.

Cumpra-se.

Citação

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

Processo Número: 1000599-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SILVAN SHUENQUENER DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA KEIVILYN FERREIRA SHUENQUENER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé que, nesta data, 

afixei o EDITAL DE CITAÇÃO no átrio do Fórum, lugar público de costume. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731003

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

Processo Número: 1000599-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SILVAN SHUENQUENER DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA KEIVILYN FERREIRA SHUENQUENER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé que, nesta data, 

afixei o EDITAL DE CITAÇÃO no átrio do Fórum, lugar público de costume. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731003

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000400-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé que, nesta data, 

afixei o EDITAL DE CITAÇÃO no átrio do Fórum, lugar público de costume. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731003

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000400-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé que, nesta data, 

afixei o EDITAL DE CITAÇÃO no átrio do Fórum, lugar público de costume. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731003

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80620 Nr: 2536-73.2017.811.0044

 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: Evanize Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 2541-95.2017.811.0044

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cirlei Roesler de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81133 Nr: 2817-29.2017.811.0044

 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: Ana Maria Alves Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83711 Nr: 4095-65.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Rititopti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 4098-20.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joãozinho Orlino Mamede Urehe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83830 Nr: 4159-75.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Tserewade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000609-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000610-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-85.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO KEHL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 15046056.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-85.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO KEHL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8010280-85.2014.8.11.0044. REQUERENTE: EDUARDO KEHL DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Verifica-se que os presentes autos estão em fase de 

cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 336 de 536



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 do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. 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 ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, 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, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Paranatinga-MT, 09 de novembro de 2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 3/2018-CNPar

 Excelentíssimo Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, 

Técnica Judiciaria, matrícula 6307, designada para exercer a função 

Gestora Judiciária da 2ª Vara, encontrar-se-á afastada no período de 

01/10/2018 à 29/12/2018, em face da Licença Médica.

 RESOLVE:

 Designar Irene Aparecida Fermino, Auxiliar Judiciaria, matrícula 8108, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 2ª vara, no período 

de 30.11.2018 a 29.12.2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 09 de novembro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41983 Nr: 154-83.2011.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE ALVES DA SILVA, MASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

HOSPITAL MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial proposto por 

MARCOS ADRIANO SILVA NAPA, representado por MICHELE ALVES DA 

SILVA contra MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO e HOSPITAL 

REGIONAL PEIXOTO DE AZEVEDO com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios do procurador do Requerido, os quais, fixo em R$3.000,00 

(três mil reais) com fundamento no artigo 85, § 4°, inciso II do Código de 

Processo Civil considerando grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Todavia, 

resta suspensa sua execução, por serem os autores beneficiários da 

justiça gratuita.Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-37.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIANE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 
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PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000110-37.2017.8.11.0023 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DULCIANE ALVES 

DE ANDRADE Endereço: Rua Pará, 433, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: WYLTON FERNANDES 

PINHEIRO DA CRUZ - ME Endereço: RUA MANOEL SEGUNDO CELICE, 370, 

RES. JARDIM TREVO, RESIDENCIAL PRADO, BIRIGÜI - SP - CEP: 

16201-263 Senhor(a): DULCIANE ALVES DE ANDRADE A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 29/11/2018 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-12.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000144-12.2017.8.11.0023 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SEBASTIAO DA SILVA CRUZ Endereço: COLIBRI, 488, MÃE 

DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): SEBASTIAO DA SILVA CRUZ A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-12.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000144-12.2017.8.11.0023 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SEBASTIAO DA SILVA CRUZ Endereço: COLIBRI, 488, MÃE 

DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD TRACTOR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000271-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: $38,160.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSÓRCIO, FINANCIAMENTO DE PRODUTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIS CARLOS FERREIRA 

FERNANDES Endereço: RUA MARANHÃO, 33, AEROPORTO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: WORLD 

TRACTOR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Endereço: RUA JOSÉ 

GOMES FALCÃO, PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 01139-010 Senhor(a): LUIS CARLOS FERREIRA FERNANDES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 29/11/2018 Hora: 

14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000274-65.2018.8.11.0023 Valor da causa: $73.06 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIO JUNIOR COSTA SILVA 

Endereço: RUA ZÉ DOCA, 592, RUFAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000274-65.2018.8.11.0023 Valor da causa: $73.06 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIO JUNIOR COSTA SILVA 

Endereço: RUA ZÉ DOCA, 592, RUFAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): FABIO JUNIOR COSTA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo para a parte Requerida contestar a ação. 

Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a parte 

autora para manifestação. Pontes e Lacerda/MT, 09 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000723-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMARCO ANTONIO DO PRADO NAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1000723-53.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação de id. n. , foi apresentada tempestivamente. Nesse sentido, 

abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda, 9 de 

novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139482 Nr: 3458-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, Adenilson Alves 

Feitosa, EDINALDO FERREIRA DE SANTANA, ELISÂNGELA RENATA 

COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes Santos - 

OAB:11.135/MT, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 As preliminares se confundem com o mérito.

Intimem as partes para indiquem quais provas pretendem produzir no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154913 Nr: 10359-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002614-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002614-12.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, as advertências 

a que fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta 

da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada, na forma do art. 355 do NCPC. Em 

atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO de 

designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002615-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDERVAL LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002615-94.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP. EXECUTADO: 

SIDERVAL LUIZ DA SILVA. Vistos. Considerando que a petição inicial foi 

endereçada ao Juizado Especial Cível desta Comarca, REDISTRIBUA-SE 

ao respectivo juízo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 08 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002612-42.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDSON BARBOSA SEVERINO. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 08 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002618-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON VITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002618-49.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. EXECUTADO: JOSÉ NILSON VITAL. 

Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, 

via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001647-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001647-64.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MOTOS MATO GROSSO LTDA. RÉU: MARCONI WEMBERSON RAMOS - 

ME. Vistos. Com fundamento no art. 334, §4º, I, do NCPC, INDEFIRO o 

pedido de ID nº. 15985594, e MANTENHO na íntegra a decisão de ID n º. 

15799936. Às providências. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002616-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. C. (AUTOR(A))

A. L. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

SANDRA BATISTA FARIA OAB - 615.882.451-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002616-79.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANDRE LUIZ FARIA DA COSTA . RÉU: L. F. C. RÉU: LUIZ ROBERTO DA 

COSTA. Vistos. A despeito de se tratar de cumprimento de sentença, a 

ação é autônoma, portanto, deve os exequentes juntar nos autos o título 

executivo judicial, ou seja, a sentença e respectiva certidão de trânsito em 

julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 

INTIME-SE os exequentes, na pessoa de seu advogado, via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1002616-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. C. (AUTOR(A))

A. L. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

SANDRA BATISTA FARIA OAB - 615.882.451-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002616-79.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANDRE LUIZ FARIA DA COSTA . RÉU: L. F. C. RÉU: LUIZ ROBERTO DA 

COSTA. Vistos. A despeito de se tratar de cumprimento de sentença, a 

ação é autônoma, portanto, deve os exequentes juntar nos autos o título 

executivo judicial, ou seja, a sentença e respectiva certidão de trânsito em 

julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 

INTIME-SE os exequentes, na pessoa de seu advogado, via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1002586-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002586-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NORMA MACHADO MARQUES RÉU: AGEU RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos. INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar e completar a inicial, 

observando-se o disposto no art. 321, inciso III, c/c art. 528, §7º, do NCPC, 

devendo limitar sua pretensão às 3 (três) últimas prestações alimentares 

diante do procedimento ritual prisional elegido, sob pena de extinção 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Após o decurso do prazo, tornem os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Termo de Audiência em Anexo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001033-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001033-59.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VANETE DOS SANTOS CORNELIO. REQUERIDO: LUDUVICO 

CORNELIO PEREIRA. Vistos. VANETE DOS SANTOS CORNELIO, 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE 

BENS contra LUDUVICO CORNELIO PEREIRA, também qualificada nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos de folhas retro. Após a 

determinação de ID nº. 14931738, o requerente propugnou pela 

desistência da ação (ID nº. 15739301). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. De acordo com a informação constante 

dos autos, o requerente não mais pretende prosseguir com o trâmite do 

presente feito. Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o requerente, promover nova ação junto ao 

Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Pelo princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC, no entanto, 

fica suspensa sua exigibilidade em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça (ID nº. 14931738). Sem condenação 

em honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. 

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado. Após, 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. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1001647-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001647-64.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MOTOS MATO GROSSO LTDA. RÉU: MARCONI WEMBERSON RAMOS - 

ME. Vistos. Com fundamento no art. 334, §4º, I, do NCPC, INDEFIRO o 

pedido de ID nº. 15985594, e MANTENHO na íntegra a decisão de ID n º. 

15799936. Às providências. Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001045-73.2018.8.11.0013 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO GOMES DA 

SILVA Endereço: Avenida Florespina Azambuja, 78, São José, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: ORLANDO 

GOMES DA SILVA Endereço: Avenida São Paulo, 436, Bairro Padrão, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS, 

INTERESSADOS, AUSENTES. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PESSOAS ACIMA QUALIFICADAS, atualmente em local incerto e não 

sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a 

interdição definitiva de ORLANDO GOMES DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para 

exercício dos atos da vida civil. Também devidamente qualificado (a), que 

deverá firmar o competente compromisso perante este Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias; DETERMINAR a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos (art. 15, 

inciso II da CF/88); DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE, 

tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, na forma dos art. 9.2, 

inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §30, do Novo Código de 

Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 6 (seis) meses, na forma do 

art. 753, §30 do NCPC. Sem condenação em custas ou honorários de 

advogado. Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 52 do Provimento n° 

12/2017-00J, para as providências de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Diego Antônio Estival da Silva Luiz, assistente de gabinete, foi 

lavrado este termo, que vai assinado pelos presentes. 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, FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001126-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001126-22.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$23,084.22; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins que, foi confeccionado alvará de levantamento. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 9 de novembro 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001126-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001126-22.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$23,084.22; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins que, foi confeccionado alvará de levantamento. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 9 de novembro 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001126-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001126-22.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$23,084.22; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins que, foi confeccionado alvará de levantamento. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 9 de novembro 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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001584-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY LEANDRO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDIR CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 01 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 17:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134225 Nr: 1009-82.2017.811.0013

 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: SIDNEIA LOURENÇO, Gilberto Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, 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: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de GILBERTO LOURENÇO, 

devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a SIDNEIA LOURENÇO, também 

qualificada, que deverá firmar o competente compromisso perante este 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 

do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda.Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Sertanópolis, 

Estado do Paraná, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento do interditado (fl. 17).Em 

seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137223 Nr: 2487-28.2017.811.0013

 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: MARIA RAQUEL CASADO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): maria aparecida casado lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, 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: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de MARIA APARECIDA 

CASADO LIMA, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a MARIA 

RAQUEL CASADO LIMA DA CRUZ, também qualificada, que deverá firmar 

o competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias;III) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, 

uma vez, e no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 

(dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes 

condenação em custas e em honorários de advogado, haja vista a 

natureza da demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na 

hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, 

do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do 

Sul, determinando que se proceda a averbação dos termos desta 

sentença junto ao registro de nascimento da interditada (fl. 17).Em 

seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141631 Nr: 4329-43.2017.811.0013

 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: Neuza Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de MARIA TEREZA DA SILVA 

FREITAS, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a NEUZA 

FRANCISCO DA SILVA, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento da interditada (fl. 9).Em seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144263 Nr: 5380-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues Borges, SAMUEL LIBERTO 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

ANOTE-SE no sistema Apolo o patrocínio da causa do autor pela 

advogada Roberta Nigro Franciscatto, viabilizando o recebimento das 

intimações de estilo.

Após, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de citar o requerido, 

Samuel Liberto dos Reis, no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 777, 

Goiabeiras, CEP: 78032-095, na cidade de Cuiabá/MT.

INTIMEm-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112156 Nr: 946-91.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença de 

ref. 74.

Após, INTIME-SE a parte autora para que requeira o que entender cabível.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13352, Fabiula Litiely da Rosa Moreno - OAB:20572, Francini 

Correa da Silva - OAB:24370, Gabriel Fernandes de Novaes - 

OAB:2069-E, Gabriela de Souza Correa - OAB:10031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença de ref. 75, conforme prazo fixado no art. 525 do 

NCPC.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 765-23.1998.811.0013

Cód. nº. 3100

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 307, uma vez que a consulta aos Sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud já foram realizadas às fls. 240/242 e 256, sem 

que houvesse a localização de quaisquer bens em nome do executado, 

além de que a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em 

relação ao executado no período compreendido desde a última consulta 

que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda-MT, 30 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147368 Nr: 6738-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

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

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002627-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUSTINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MINICIPAL (IMPETRADO)

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002627-11.2018.8.11.0013. IMPETRANTE: 

RAFAEL JUSTINO DA SILVA IMPETRADO: ALCINO PEREIRA BARCELOS, 

PREFEITO MINICIPAL Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR impetrado pelo RAFAEL JUSTINO DA SILVA, devidamente 

qualificado, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado por 

ALCINO PEREIRA BARCELOS, qualificado nos autos, prefeito do Município 

de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Segundo as razões da 

inicial, o impetrante obteve a sétima classificação no concurso público 

para provimento do cargo de enfermeiro. Assevera, ainda, que a despeito 

da classificação fora do número de vagas, eis que o edital previa a 

existência de tão somente um lugar na Administração Pública, o impetrado 

promoveu a contratação dos aprovados nos cinco primeiros lugares, ou 

seja, Luana Aparecida de Souza, Katalline da Silva Nascimento, Edileuza 

Egues Mendes e Letícia de Andrade Ciritelli. Menciona ainda o impetrante, 

que outras três pessoas foram contratadas a título precário pelo 

impetrante durante a vigência da validade do concurso de provas e títulos 

deflagrado pelo Edital nº. 01/2016, sendo elas Zilaira de Souza Pereira, 

Giseli Andrade de Sá e Flávia Giseli Vilhalva da Silva. Deste modo, 

segundo seu arrazoado, como a Administração Pública demonstrou a 

necessidade de contratar profissionais para exercer as mesmas funções 

de atribuição do cargo de enfermeiro, teria o impetrante direito líquido e 

certo à nomeação ao cargo de enfermeiro, pugnando, desta forma, pela 

concessão de liminar para compelir a autoridade tida como coatora a 

providenciar os atos administrativos necessários à citada finalidade. 

Juntou documentos de fls. 20/55. É o relatório. Fundamento e decido. De 

partida, cumpre ressaltar que o impetrante detalha que obteve 

classificação fora do número de vagas no certame para o provimento do 

cargo de enfermeiro, logrando alcançar o sétimo lugar no concurso 

público, e que a autoridade coatora teria promovido à contratação dos 

aprovados nos cinco primeiros lugares, ou seja, Luana Aparecida de 

Souza, Katalline da Silva Nascimento, Edileuza Egues Mendes e Letícia de 

Andrade Ciritelli. Ademais disso, teria o impetrado contratado 

precariamente outros três profissionais para exercer funções idênticas às 

atribuídas ao cargo público para o qual o impetrante obteve a sétima 

classificação, comportamento que evidenciaria, sob a ótica do impetrante, 

a existência de direito líquido e certo à sua nomeação ao cargo. Todavia, 

dedilhando os documentos constantes dos autos verifica-se que o 

impetrante comprovou somente a contratação dos quatro primeiros 

classificados no certamente, quais sejam, Jacqueline Alves Borba de 

Oliveira Dettmer, Luana Aparecida de Souza, Katalline da Silva Nascimento 

e Edileuza Egues Mendes. Não há qualquer prova pré-constituída da 

contratação do quinto e sexto classificados, quais sejam, Letícia de 

Andrade Ciritelli e Stelli Karen de Freitas. De mais a mais, apesar de o 

impetrante afirmar que o impetrado contratou de maneira precária três 

profissionais para exercer o cargo de enfermeiro, logrou êxito em 

demonstrar por meio de documento, apenas que Flávia Giseli Vilhalva da 

Silva foi contratada temporariamente em 1º de agosto de 2017. Quanto a 

Giseli Andrade de Sá, apesar de haver prova de que ocupa o cargo de 

enfermeira, o impetrante não demonstrou se se trata de profissional 

efetiva ou contratada a título precário, pois a Portaria nº. 341 de 7 de junho 

de 2017 prova apenas a concessão de abono pecuniário em seu favor, e 

a folha de pagamento municipal não traz qualquer informação acerca da 

natureza do vínculo jurídico existente entre Giseli Andrade de Sá e o 

Município de Pontes e Lacerda. Já no que tange à suposta contratação 

precária de Zilaira de Souza Pereira, não há nos autos qualquer prova 

pré-constituída de que indigitada pessoa ocupa algum lugar no quadro de 

servidores públicos do Município de Pontes e Lacerda. Logo, por mais que 

tenha alegado em suas razões iniciais de que três pessoas foram 

contratadas de forma precária pela autoridade coatora, o impetrante 

comprovou que somente Flávia Giseli Vilhalva da Silva foi contratada 

temporariamente em 1º de agosto de 2017, conforme se pode sorver do 

exame do documento de ID 16433700 - pág. 4. Em resumo, do exame dos 

autos conclui-se que ( i ) o impetrante ocupa o sétimo lugar no ranking 

classificatório; ( ii ) não há qualquer prova nos autos da nomeação da 

quinta e da sexta colocadas no concurso público para enfermeiro, 

respectivamente Letícia de Andrade Ciritelli e Stelli Karen de Freitas; e ( iii ) 

não há qualquer prova nos autos da contratação precária de Giseli 

Andrade de Sá e de Zilaira de Souza Pereira, mas tão somente da 

contratação temporária de Flávia Giseli Vilhalva da Silva. Dentro dessa 

linha concatenada de raciocínio, com a demonstração de que o impetrante 

contratou precariamente uma única pessoa, o direito líquido e certo à 

nomeação ao cargo público vem a ser da pessoa que ocupa o quinto lugar 

no ranking classificatório (Letícia de Andrade Ciritelli), e não do impetrante 

que ocupa apenas a sétima colocação. Entender de modo diverso 

representaria burla à ordem de classificação do concurso público, 

malferindo, assim, o Verbete da Súmula nº. 15 do Supremo Tribunal 

Federal. Com o intuito de conferir vigor ao raciocínio acima desenvolvido, 

trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos: MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DO ENSINO 

SUPERIOR - UNEMAT - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO 

DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - ABERTURA DE PROCESSOS 

SELETIVOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - POLOS DIVERSOS 

DO QUAL O IMPETRANTE RESTOU CLASSIFICADO - PRETERIÇÃO NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 

- ORDEM DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas 

previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas 

adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas 

vagas ou a ocupação delas precariamente em número que alcance sua 

ordem e polo de classificação no concurso, o que não foi demonstrado no 

caso dos autos. (Mandado de Segurança nº 0035155-62.2015.8.11.0000, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, 

Rel. José Zuquim Nogueira. j. 03.09.2015, DJe 17.09.2015). MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - VAGAS E CLASSIFICAÇÃO POR 

ÁREA/MUNICÍPIO - PRETENDIDA NOMEAÇÃO POR ÁREA/POLO - 

INADMISSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 

- ORDEM DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas 

previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas 

adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas 

vagas ou a ocupação delas precariamente em número que alcance sua 

ordem e polo de classificação no concurso, o que não foi demonstrado no 

caso dos autos. Havendo previsão no edital da classificação de 

candidatos por área/município de inscrição, não há que se falar em 

descumprimento de norma, tampouco em ofensa ao princípio da legalidade 

e isonomia, eis que o critério evidencia a conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. A contratação temporária, por si só, não faz 

nascer à presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já 

que visam a suprir o interesse público emergente de substituição de 

professores licenciados, em gozo de férias, ou em situações do gênero. 

(Mandado de Segurança nº 0131138-25.2014.8.11.0000, Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. José 

Zuquim Nogueira. j. 03.12.2015, DJe 14.12.2015). MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR 

ÁREA/POLO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR 

ÁREA/MUNICÍPIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - 

PRETERIÇÃO - CONSTATAÇÃO - NOMEAÇÃO DO CLASSIFICADO 

SUBSEQUENTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A inobservância da ordem de 

classificação por área/Município somada à existência de prova da 

contratação temporária autoriza o deferimento da segurança, a fim de 

imediata nomeação do classificado subsequente. Segurança deferida. 

(Mandado de Segurança nº 0130532-94.2014.8.11.0000, Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Luiz 

Carlos da Costa. j. 05.02.2015, DJe 20.02.2015). MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 

TEMPORÁRIO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - CANDIDATO QUE OCUPA A 

PRIMEIRA POSIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - CARGA HORÁRIA 

SUFICIENTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA. "Conforme orientação 

jurisprudencial desta Corte, há direito subjetivo à nomeação e posse se, 

no decorrer do prazo de validade do concurso, houver contratação de 

pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes na 

área para a qual foi realizado o concurso público, com notória preterição 

dos candidatos aptos a ocupar o cargo público para o qual foram 

aprovados. (...)" (AgRg no AREsp 166.545/GO, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2014, DJe 29.09.2014) 

"APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - 

CONSTATAÇÃO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO - DIREITO 
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LÍQUIDO E CERTO. A existência de prova de contratação temporária para 

ocupar vaga prevista no edital autoriza o deferimento da segurança, a fim 

de imediata nomeação de candidato aprovado. Recurso não provido. 

Sentença ratificada". (Apelação/Reexame Necessário, 89779/2014, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11.11.2014, Data da publicação no DJE 21.11.2014). (Mandado de 

Segurança Coletivo nº 0015741-15.2014.8.11.0000, Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 05.02.2015, DJe 16.02.2015). Pelo exposto, pela 

inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos arts. 7º da Lei 

nº 12.016/2009 e 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a liminar pleiteada. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas informações, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). Se as 

informações vierem instruídas com documentos, INTIME-SE novamente a 

impetrante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não 

poderão, contudo, juntar novos documentos, sob pena de 

desentranhamento. CIENTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda (art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o prazo das informações, com ou 

sem elas, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso para, querendo, opine também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Após, PROMOVA-SE nova conclusão para prolação da 

sentença. EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 9 

de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE DE GOIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO RODRIGUES FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do recorrido para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA MOTA LICERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000678-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA RIVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença, que segue: SENTENÇA 

Processo: 1001027-86.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JAIR BARBOSA DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, 

alegando que há na sentença prolatada omissão/contradição. Requer, por 

fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, suscitando que não pode 

ser o pedido julgado improcedente ante o desconhecimento do Embargante 

acerca da divida, e ainda, que a sentença seja reformada com relação aos 

honorários advocatícios e custas, pela condenação por litigância de 

má-fé. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos/contraditório pela Embargante. 

Instado a apresentar contrarrazões a embargada se manifestou favorável 

à conservação da sentença, ressaltando que não há qualquer vicio 

sanável por meio dos embargos na decisão atacada. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja 

vista, apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SCATOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO OAB - MT15265/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença, que segue: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001212-90.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ CARLOS SCATOLIN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por LUIZ CARLOS SCATOLIN, 

devidamente qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS. Aduziu a parte autora em suas 

razões iniciais que “o assistido apresenta quadro (CID 81.2) de Doença de 

Hodgkin, Celularidade Mista, Câncer Linfonodo Cervical, diagnosticada no 

dia 7 de novembro de 2017, em estágio inicial. Para tratamento, conforme 

disposto em atestado médico anexo, precisa utilizar a medicação 

Enoxaparina 80 MG, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 meses. 

Como não tem condições de comprar esse medicamento, procurou os 

requeridos para receber a medicação, porém, não obteve a resposta 

esperada, conforme documento anexo. Vale ressaltar que este 

medicamento deve ser fornecido em caráter de urgência. Assim sendo, 

fora encaminhado pela Defensoria Pública o Ofício nº 

72/2018-DPE/PeL/RMP, requisitando à Secretaria de Saúde de Vale de São 

Domingos o medicamento necessário para o autor, tendo em vista que 

esta enfermidade pode acarretar danos irreversíveis e até mesmo a 

morte”. Assim, por conta do alto custo do tratamento, alegou não possui 

condições financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Vale 

de São Domingos para que custeiem o tratamento em questão. Diante das 

alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora pleiteada, para 

determinar que os réus: (...)Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinar ao Estado que 

providenciem, imediatamente e de maneira continuada, o medicamento 

Enoxaparina 80 MG, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em 

contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, devendo o Município arcar com traslado e 

alimentação do autor e acompanhante. Outrossim, com fulcro no inciso IV 

do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como medida 

coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com exatidão da 

decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa por ato 

atentatório à Justiça, no valor de R$500,00 por dia; À análise do pleito 

exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, 

os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre 

acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, 

“caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República 

de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida 

e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, 

posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os 

quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios 

nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 
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ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Município de Vale de São Domingos 

requereu a extinção do feito ante a ausência da parte autora em audiência 

de conciliação, e conforme decisão (ID 14908587), o pedido foi rejeito 

pelas razões ali expostas, oportunidade em que ainda foi devolvido prazo 

para que o Município apresentasse então sua defesa, em sujeição aos 

princípios corolários do direito, em especial ao Contraditório e Ampla 

defesa. Porém, conforme certidão retro, a requerida deixou o prazo 

transcorrer in albis sem que aduzisse algo em sua defesa, de modo que 

decreto sua revelia por sentença. A saúde não se constitui em mero 

interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "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". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 
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TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar que 

o ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO 

DOMINGOS custeie o tratamento ora pleiteado, referente à doença que 

acomete a parte autora LUIZ CARLOS SCATOLIN, qual seja, Doença de 

Hodgkin, Celularidade Mista, Câncer Linfonodo Cervical, (CID 81.2) 

diagnosticada no dia 7 de novembro de 2017, em estágio inicial, 

enfermidade cujo único tratamento consiste em utilizar a medicação 

Enoxaparina 80 MG, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 meses, 

bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a 

preservação da saúde da parte requerente, devendo entrar em contato 

com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Mantenho 

a aplicação da multa deferida em liminar, em caso de descumprimento. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-32.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEUSA DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes ao Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000566-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARLOTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FARIAS PINTO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido de intimar a(a) parte(s) interessada(s) 

da audiência de Conciliação designada nos autos, dia 18/12/2018, às 

14:00 horas, CEJUSC, no Fórum de Poxoréu MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-28.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), da audiência de 

conciliação agendada para o dia 22/01/2019, às 09:00 horas, no CEJUSC, 

Poxoréu MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16531 Nr: 301-83.2004.811.0014

 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: Vanderléia Pereira da Silva, Fagner Oliveira Silva, Eldo 

Xavier Pereira da Silva, Vanessa Pereira da Silva, Almindo Pereira da Silva 

Filho, Elton Pereira da Silva, Maria Aparecida de Jesus, Wellington Rodrigo 

da Cunha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almindo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254, Gênia Pontes da Silva de Paula - OAB:8611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ (CNGC), 

certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o dia 

11/12/2018 às 9h32min, neste Juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos-CEJUSC. Desta forma impulsiono estes autos ao setor 

competente para as intimações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79593 Nr: 894-24.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkcemuller Maxwel dos Santos, Jhon 

Lennon Alves de Oliveira, Valdirene Alves de Oliveira, Rafael Alves de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, 

Tales Passos de Almeida - OAB:15217

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR, via 

advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

audiência de inquirição da testemunha Janio Morais da Rocha, designada 

para o dia 21/11/2018 às 15h30min, na 3ª Vara da Comarca de Frederico 

Westphalen/RS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79593 Nr: 894-24.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkcemuller Maxwel dos Santos, Jhon 

Lennon Alves de Oliveira, Valdirene Alves de Oliveira, Rafael Alves de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, 

Tales Passos de Almeida - OAB:15217

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR, via 

advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 
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audiência de inquirição de testemunha Carlos Henrique de Souza, 

designada para o dia 10/12/2018 às 14h25min, na Vara Criminal da 

Comarca de Primavera do Leste/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71008 Nr: 1032-59.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Código: 71008

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de JOÃO JOSÉ DA SILVA, o qual foi condenado pela prática do crime 

previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

Em síntese, à fl. 665, a defesa do réu desistiu do recurso de apelação, o 

qual foi homologado à fl. 666. Com isso, à fl. 667 foi certificado o transito 

em julgado da sentença condenatória, expedindo-se guia de execução 

penal (fl. 670).

Com efeito, à fl. 700, a defesa do réu postulou pelo arquivamento/guarda 

das cápsulas de munições e projéteis deflagrados vinculados o feito, uma 

vez que o acusado estaria viabilizando a realização de nova perícia 

balística para subsidiar a propositura de ação de revisão criminal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário ao pleito, sob o 

argumento de que tal pedido não possui amparo legal.

Pois bem.

Razão assiste o Ministério Público.

 O pedido formulado pela defesa não possui amparo legal. Isto porque a 

sentença a qual determinou devida destinação dos objetos apreendidos 

transitou em julgado, logo impossível a sua revisão/modificação.

 Ademais, muito embora os autos desmembrados estejam em fase 

recursal, a destinação dos projéteis encontram-se vinculados a estes 

autos.

 Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.

No mais, cumpra-se na integra a sentença.

Intime-se e cientifique.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu– MT, 23 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79302 Nr: 754-87.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo Serra Araldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Márcio Dias Cunha - 

OAB:5391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 79302

DESPACHO

VISTO,

 RECEBO o referido recurso de apelação no efeito suspensivo (art. 597 

CPP).

Assim, INTIME-SE o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 08 de novembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Rodrigo Serra Araldi, Camila Pereira Correia, Fernando Franco 

Dias, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da Rocha, Paulo Cesar da 

Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 VIII – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIASANEADO o feito, delibero:Os 

autos estão na fase do art. 55, § 4º da Nova Lei de Drogas.Assim, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de LUIS OSVALDO DA 

ROCHA, RODRIGO SERRA ARALDI, MÁRCIA MARIA DE SOUZA, CAMILA 

PEREIRA CORREIA, JOSÉ APARECIDO DA ROCHA, FERNANDO FRANCO 

DIAS, DIEGO FARTO DA SILVA, RENATO CESAR DA ROCHA e PAULO 

CESÁR DA ROCHA devidamente qualificados nos autos, por 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do 

CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o especial e o rito o da Lei 11.343/2006.Não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 13h00min 

(MT).Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.Citem-se os 

acusados.Depreque-se o interrogatório dos réus residentes em outros 

municípios.Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes em outros 

municípios.Oficie-se a Autoridade Policial solicitando a laudo pericial 

definitivo da droga apreendida, caso ainda não conste nos autos.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e às Defesas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as devidas cautelas.Poxoréu – MT, 08 de novembro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 1412-87.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu JOACI 

FERNANDES DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 180, caput, do Código 

Penal.DA DOSIMETRIA DA PENAAnalisadas as diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu é 

possuidor de maus antecedentes em vista da informação contida no 

Sistema Apolo, o qual informa a existência de um executivo de pena de 

código 68233, em tramite nesta comarca, mas tendo em vista que tal 

circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, 

reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em 

observância a súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer em bis in 

idem; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de 

prova em contrário; o motivo do crime são os comuns à espécie delitiva; 

quanto às circunstâncias não há circunstância merecedora de registro; as 

consequências encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar. O comportamento da vítima não concorreu para a prática do 

crime.A pena prevista para o crime do art. 180, “caput” do Código Penal é 

de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.Diante de tais 

ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime 

a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 11 

(onze) dias-multa.Inexistem circunstancias atenuantes a serem 

consideradas.Presente a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, 

qual seja, reincidência, assim majoro a pena em 02 (dois) meses, 

passando a dosa-la em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) 

dias-multa.Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem 

consideradas.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado JOACI 

FERNANDES DE OLIVEIRA em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) 

dias-multa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72482 Nr: 1876-09.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Cirilo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e CONDENO o réu CLEITON CIRILO DE SOUSA 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 

16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. DA DOSIMETRIA DA 

PENAAnalisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que a 

culpabilidade é normal a espécie; não há registro de antecedentes, nos 

termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta social e personalidade 

presumem-se boas à falta de prova em contrário; os motivos dos crimes 

encontram-se relatados nos autos, nada tendo a se valorar; quanto as 

circunstâncias, estas são próprias dos delitos; as consequências do 

crime encontra-se relatada nos autos, nada tendo a se valorar.A pena 

prevista para o crime em tela é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa.Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à 

reprovação do crime de furto qualificado a fixação da pena-base em 03 

(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Inexistem 

circunstancias atenuantes e agravantes a serem consideradas.Inexistem 

causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.Portanto, 

torno definitiva a pena em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente 

na época do fato, devidamente corrigido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69452 Nr: 149-15.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Pires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418, Àtila Rodrigues Japiassu dos Santos - OAB:MT15.527

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO o réu MÁRIO PIRES VIEIRA, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e 

IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, praticado contra a vítima 

Sebastião Robson Alves Ribeiro, a fim de que seja o mesmo submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Poxoréu – MT.Tendo em 

vista que não vislumbro os requisitos ensejadores da prisão cautelar do 

acusado, conforme estabelece artigos 311 e 312 do CPP, mantenho sua 

liberdade, motivo pelo qual faculto o direito do mesmo recorrer em 

liberdade da presente decisão.Operada a preclusão, vistas às partes para 

fins do art. 422, CPP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 23 de outubro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65745 Nr: 1758-04.2014.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Poxoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Antonio Silva 

Bichara - OAB:112.310/RJ, Sandro Machado dos Reis - 

OAB:93..732/RJ

 Código: 65745

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICIPIO DE POXORÉU/MT em 

face de BRASIL TELECOM S.A., todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Analisando os autos, verifico ter havido o adimplemento total do crédito 

tributário (fls. 33 e 62).

Isto porque, quando do ingresso da ação, a exequente informou que o seu 

crédito era de R$1.957,69, assim, à fl. 33 foi bloqueado tal valor. Com 

efeito, à fl. 53 a parte exequente informou que aquele valor não estaria 

atualizado, tampouco somado aos honorários advocatícios a serem 

custeados pela executada, deste modo apresentou o valor correto, assim 

à fl. 62 foi bloqueado o remanescente, qual seja R$ 1.950,97. Portanto, foi 

bloqueado o valor de R$3.908,66, nos termos do cálculo apresentado pela 

exequente à fl. 53.

Todavia, depois de penhorado o valor executado ocorreram erros na 

leitura processual que trouxe o feito até a presente data, quando já 

deveria ter sido julgado extinto, após as expedições dos respectivos 

alvarás de levantamento.

Isto porque o recibo de fl. 62 constou ter havido penhora em vários 

bancos, de modo que as partes acreditavam que todos elas estariam 

vinculadas ao feito. Com efeito a efetivação só ocorreu no Banco do Brasil 

(ID: 072017000000050459), os demais foram desbloqueados. Tanto é, que 

às fls. 86 e 87 foi certificado que o saldo vinculado junto a conta única 

judicial são os de R$1.957,69 e R$ 1.950,97.

 Por todo o exposto, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento dos valores 

bloqueados na conta do executado em favor da parte exequente.

Após, dê-se vistas a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, para requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção pelo adimplemento do débito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27307 Nr: 1267-70.2009.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código 27307

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de execução fiscal, interposta pelo DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM, em desfavor de LINDBERG 

RIBEIRO NUNES ROCHA.

Em síntese, foi realizada penhora de um bem imóvel. Entretanto a avaliação 

restou prejudicada pelo fato do Oficial de Justiça não ter localizado o seu 

endereço. Empós, a parte executada compareceu aos autos informando 

que a imóvel penhorado foi loteado, requerendo assim que seja mantida a 

penhora de apenas três lotes, as quais seriam suficientes a garantia do 

crédito. Intimada, a exequente pugnou seja oficiada a Prefeitura deste 

Município de Poxoréu/MT para que informe acerca da localização do imóvel 

e identificação da área de loteamento denominada “Jardim Maria André”, 

para realização de avaliação do imóvel e posterior manifestação quanto ao 

requerimento feito pela parte executada.

 Pois bem.

DEFIRO o pedido formulado pela exequente. Isto porque o pedido formado 

pela parte executada depende de prévia avaliação do bem penhorado, 

conforme preceitua o arrigo 874 do CPC.

Deste modo, OFICIE-SE a Prefeitura deste Município de Poxoréu/MT para 

que informe acerca da localização do imóvel penhorado neste autos e 

identificação da área de loteamento denominada “Jardim Maria André”.

Nada impede que a parte executada apresente tais documentos.

Com a juntada de tais documentos, dê-se vistas a exequente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2018.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30348 Nr: 1152-78.2011.811.0014

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSB, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:3.236-A

 Código 30348

DESPACHO

VISTO,

 DETERMINO, reiteradamente, que a secretaria cumpra-se a decisão de fl. 

135, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Código 30348

DESPACHO

VISTO,

 DETERMINO, reiteradamente, que a secretaria cumpra-se a decisão de fl. 

135, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64769 Nr: 1111-09.2014.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Santos Barbosa, Maria do Carmo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Anjos Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, AUTORIZO que o inventariante, juntamente com oficial de 

justiça e força policial, leve um chaveiro para abrir o imóvel e trocar a 

fechadura, fornecendo a chave a inventariante.No mais, DETERMINO 

reiteradamente que a secretaria certifique o decurso de prazo para que a 

Sra. Luzia Batista de Oliveira manifestar interesse na causa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 23 de outubro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 77-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 61, na forma postulada.

Por conseguinte, DESENTRANHE-SE o mandado de fl. 48, para que novas 

diligências sejam efetuadas na tentativa de retomar o veículo e citar o réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81118 Nr: 1527-35.2018.811.0014

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Mantoani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81118

DESPACHO

VISTO,

RECEBO os embargos à execução, vez que tempestivos e preenchem os 

requisitos legais da Lei nº 6.830/80.

Embora tenha sido certificado à fl. 13 a intempestividade dos embargos, o 

mesmo encontra-se tempestivo. Isto porque a parte executada foi intimada 

da penhora no dia 31/07/2018, conforme se verifica à fl. 54v dos autos em 

apenso, assim, considerando que o artigo 16, inciso III, da Lei de Execução 

Fiscal preceitua o prazo de 30 (trinta) dias para que o executado ofereça 

embargos, contados da intimação da penhora, bem como que o artigo 219 

do NCPC estabelece que a contagem em dias dos prazos deva ocorrer 

somente em dias úteis, o último dia para o oferecimento dos embargos 

seria o dia 12/09/2018 e ele foi oposto no dia 11/09/2018.

 Portanto, retifique-se a certidão de fl. 13.

Em consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso, devendo 

a embargada ser intimada para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme dicção do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

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

Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75014 Nr: 1059-08.2017.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Ferreira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, já pontuou o Superior Tribunal de Justiça:

“Trata-se de recurso especial apresentado por Nokia Siemens Networks 

Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, 

fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSULTA AO INFOJUD - 

NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) 

(...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos 

os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial” (STJ - REsp: 1421514 MG 

2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 12/05/2015). (grifos nossos)

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de fl. 25.

Desta forma, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1622-36.2016.811.0014

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Marcon

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

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Soriano Wolff - 

OAB:11.900

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Processo nº 1622-36.2016.811.0014 (Código 72041)

VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 345/349.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, 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 (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Ainda, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). 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.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21535 Nr: 669-24.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Desidério Peres, Adavilson Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Anatalício Vilamaior - OAB:MT 5.172, Marlon 

César Silva Moraes - OAB:5629

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO os réus JOILSON DESIDÉRIO PERES e ADAVILSON 

SILVA SANTOS, devidamente qualificados nos autos, pela prática das 

condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso 

II, por duas vezes e artigo 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal, 

na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, praticado contra as vítimas 

Ronair Vieira de Souza, Roniclei Vieira de Souza e Valdomiro Joaquim de 

Souza, a fim de que sejam om mesmom submetidom a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca de Poxoréu – MT.ABSOLVO-OS da 

conduta tipificada no artigo 14 da Lei 10.826/03.Tendo em vista que não 

vislumbro os requisitos ensejadores da prisão cautelar dos acusados, 

conforme estabelece artigos 311 e 312 do CPP, bem como considerando 

que os réus receberam a liberdade provisória durante a instrução 

processual e não vislumbro qualquer elemento capaz de reverter tal 

situação, mantenho suas liberdades, motivo pelo qual faculto o direito dos 

mesmos recorrerem em liberdade da presente decisão.Operada a 

preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, CPP.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – 

MT, 22 de outubro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67026 Nr: 689-97.2015.811.0014

 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): MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS, TIAGO ROBERTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 689-97.2015.811.0014 (Código: 67026)

VISTO,

Trata-se de petitório em que a parte exequente reitera pela suspensão do 

feito, bem como do prazo prescricional, até a data de 27 de Dezembro de 

2018.

 DEFIRO o pedido de fl. 76, 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.

Bem como, 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.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 622 Nr: 65-15.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos Filho, Cesar dos Santos

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

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo nº 65-15.1996.811.0014 (Código: 622)

VISTO,

Trata-se de execução de execução fiscal intentada pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face dos executados CESAR DOS SANTOS FIHO, todos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as parte exequente peticionou informando que 

realizou acordo com a parte executada, conforme se vê às fls. 332/333, 

querendo, pois, a homologação da avença.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que a parte executada foi intimada a manifestar nos autos acerca 

do acordo entre as partes, conforme decisão de fl. 334, contudo, a mesma 

se manteve inerte conforme certidão de fl. 335.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC.

Consigno que em eventual descumprimento da avença, a parte credora 

deverá manejar a execução por meio de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79165 Nr: 694-17.2018.811.0014

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Sophia Borges Farias, Pabulo Diego de 

Lara Ferreira, Paulo Cesar Noleto Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 694-17.2018.811.0014 (Código: 79165)

DESPACHO

VISTO,

 De início, não há pleito na petição de fl. 35, especificamente porque a 

tutela de urgência foi analisada às fls. 29/30.

Assim, CERTIFIQUE-SE a regularidade da citação dos requeridos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64378 Nr: 839-15.2014.811.0014

 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: Aparecido Magne

 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:

 Processo nº 839-15.2014.811.0014 (Código: 64378)

VISTO,

Analisando os autos, verifico que o pedido retro não comporta 

deferimento, visto que, ainda que a parte não consiga o acesso via sítio 

eletrônico, a mesma poderá diligenciar por outros meios com vistas a obter 

os documentos necessários, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

No mais, CERTIFIQUE-SE a regularidade da intimação do requerido sobre a 

baixa dos autos e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27845 Nr: 347-62.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Sousa Shirato, Edmar de Jesus 

Rodrigues, Tainara Ravanello Carbonieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tainara Ravanello Carbonieri - 

OAB:OAB/MT 15651, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

REVOGO a última parte do despacho de fls. 299, uma vez que a presente 

execução judicial não está sendo promovida em face da fazenda pública, 

mas sim de particular, de modo que o procedimento a ser adotado é 

diverso.

No mais, considerando que a parte executada, devidamente intimada, não 

adimpliu o débito (fls. 302), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

cinco (05) dias, promover os atos necessários ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70990 Nr: 1018-75.2016.811.0014

 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: Marly Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando a aquiescência da parte exequente com a planilha 

apresentada pela autarquia executada (fls. 135/136), HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 133 e, por corolário, DETERMINO sejam expedidas as 

requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos 

do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da 

Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos 

necessários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63246 Nr: 1418-94.2013.811.0014

 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: Sebastiana Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por SEBASTIANA 

RODRIGUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63380 Nr: 64-97.2014.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventina de Oliveira Santos

 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: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

Considerando a aquiescência da parte exequente com a planilha 

apresentada pela autarquia executada (fls. 165), HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 161/162 e, por corolário, DETERMINO sejam expedidas as 

requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos 

do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da 

Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos 

necessários.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 691-67.2015.811.0014

 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: Elson José Rezende, Eneida Augusta Soares Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:MT/16.875

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BERTÉ FLORESTA 

LTDA. alegando omissão da sentença retro prolatada, requerendo, assim, 

sua modificação (fls. 1.614/1.618v)

Não houve certificação da tempestividade dos declaratórios.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.
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De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Por tal razão, os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que o embargante não contesta eventuais omissões, mas sim a conclusão 

do juízo, embora sabedor que o magistrado é o destinatário final das 

provas e possui livre convencimento para valorá-las ao apreciar o mérito 

da lide.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73719 Nr: 387-97.2017.811.0014

 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: Elson José Rezende, Eneida Maria Augusta Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliana Sousa Andrade - 

OAB:MT 16.875

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELSON JOSÉ REZENDE 

e outra alegando omissão da sentença retro prolatada, requerendo, assim, 

sua modificação (fls. 292/298)

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 299).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Por tal razão, os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que os embargantes não contestam eventuais omissões, mas sim a 

conclusão do juízo, embora sabedor que o magistrado é o destinatário final 

das provas e possui livre convencimento para valorá-las ao apreciar o 

mérito da lide.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67834 Nr: 1102-13.2015.811.0014

 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: Lourenço Jerônimo da 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: Procurador Chefe Federal - 

do INSS - OAB:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 103/108.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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 inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18729 Nr: 752-74.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando o efeito infringente que o executado pretende ao opor 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 309/309v, 

DETERMINO seja o exequente intimado para, querendo, no prazo legal, 

manifestar sobre o aludido recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 

1.023, § 2º, do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS para análise e 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25377 Nr: 658-24.2008.811.0014

 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 Pereira Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 1203-45.2018.811.0014

 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: Dorvalino Sebastião Rosa

 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,
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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.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 05 de fevereiro de 2019, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78771 Nr: 532-22.2018.811.0014

 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: Cleide Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 05 de fevereiro de 2019, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 415-31.2018.811.0014

 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: GEOVAN DA ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 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.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 05 de fevereiro de 2019, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 1238-49.2011.811.0014

 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: Aloisio Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 131/137.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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 inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20779 Nr: 118-44.2006.811.0014

 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: Altina Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 1420-93.2015.811.0014

 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: Dalva Nascimento Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76696/MG

 VISTO,

 Denota-se dos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

acolhida e, por conseguinte, a execução de título judicial fui julgada extinta, 
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com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC.

Em seguida, o banco executado compareceu aos autos postulando pelo 

levantamento dos valores depositados a título de garantia judicial, ao 

passo que a exequente, intimada, quedou-se silente (fls. 162/162v e 166).

Deste modo, DEFIRO o pedido do banco executado e, por consectário 

lógico, AUTORIZO o levantamento dos valores vinculados ao feito em 

favor da referida instituição financeira, mediante transferência para a 

conta bancária indicada às fls. 162/162v.

Após, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença retro 

prolatada (fls. 163), ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68916 Nr: 1637-39.2015.811.0014

 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: Silvinete de Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado por SILVINETE DE 

SOUZA NOGUEIRA aduzindo em síntese excesso de execução, 

apresentando, para tanto, planilhas de cálculos e demais documentos (fls. 

41/44).

Intimada, a parte impugnada comparece aos autos, ocasião em que 

manifesta sua concordância com os cálculos que instruem a inicial, 

requerendo, pois, a homologação destes (fls. 45).

Pois bem.

De elementar conhecimento que diante da sistemática introduzida pelo 

Novo Código de Processo Civil (CPC/2015) cabe à fazenda pública, 

enquanto parte executada, apresentar impugnação às execuções de 

títulos judiciais movidas em seu desfavor.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

impugnada observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão.

Instada a se manifestar a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto impugnante, na importância 

de R$ 35.563,77 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

setenta e sete centavos), referente à implantação do benefício e 

honorários sucumbenciais (fls. 43/44).

Por corolário lógico, DETERMINO sejam expedidas as requisições de 

pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e 

seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63195 Nr: 1369-53.2013.811.0014

 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: Ivanilsa Barbosa dos Anjos Tunes

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE o Sr. Perito para, querendo, em 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca da impugnação à proposta de honorários periciais (fls. 204/204v).

Decorrido o prazo, com ou se manifestação, CERTIFIQUE-SE o necessário 

e VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000535-57.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO IZIDORIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO BISPO DOS SANTOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000535-57.2018.8.11.0014 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

EDIVALDO IZIDORIO DA CRUZ Endereço: Avenida Cruzeiro, 131, Vila 

Cruzeiro, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NELSINO BISPO DOS SANTOS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:"...Tem-se que o AUTOR possui um imóvel urbano, com área de 

717,624 m², localizado à Avenida Cruzeiro, nº 131, Bairro Vila Cruzeiro, 

Poxoréu - Mato Grosso, denominado lote Nº 19, face de quadra 150D, o 

qual fora adquirido na data e forma a seguir expostas: - O Sr. BENEDITO 

EUCLIDES DE SIQUEIRA, era possuidor no período anterior ao ano de 

1978, sendo que este efetuou a venda para o Sr. NELSINO BISPO DOS 

SANTOS, ademais, este efetuou venda para o requerente Sr. EDIVALDO 

IZIDÓRIO DA CRUZ, em 12 de maio de 1993 (conforme recibo de compra e 

venda em anexo), onde a assinatura do vendedor foi devidamente 

reconhecida a firma. Os Srs. BENEDITO EUCLIDES DE SIQUEIRA e 

NELSINO BISPO DOS SANTOS, se encontram em lugar incerto e não 

sabido, sendo este último que efetuou a venda do referido imóvel para o 

autor, sendo de sua total posse até a presente data. O referido imóvel, 

como demonstrado, tem os seguintes confrontantes e distâncias 

(conforme Memorial Descritivo em anexo): Inicia-se no marco M-01 pelas 

coordenadas N: 8.248.075,733 m e E: 778.874,044 m, confrontando com 

Avenida Cruzeiro, deste segue até o marco M-02 definido pelas 

coordenadas N: 8.248.051,558 m e E: 778.878,255 m, com azimute de 

170º07’08’’ e distância de 24,54 agora confrontando com Rua Nivaldo F. 

Pereira: deste segue até o marco M-03 definido pelas coordenadas N: 

8.248.052,387 m e E: 778.844,827 m, com azimute de 271º25’14’’ e 

distância de 33,44 agora confrontando com Lote 01: deste segue até o 

marco M-04 definido pelas coordenadas N: 8.248.072,217 m e E: 

778.842.632 m, com azimute de 353º41’01’’ e distância de 19,95 agora 

confrontando com Lote 18: deste segue até o marco M-01 definido pelas 

coordenadas N: 8.248.075,733 m e E: 778.874,044 m, com azimute de 

83º36’48’’ e distância de 31,61. O perímetro acima descrito encerra uma 

área de 717,624 m2. Ao que se refere o Boletim de Cadastramento 

Imobiliário (BCI), junto ao departamento de arrecadação da Prefeitura 

Municipal de Poxoréu, constatou-se que o imóvel se encontra regular a 

sua inscrição em nome do atual proprietário ora requerente, como também 

a Certidão Negativa de Débitos municipais, onde nada consta como débitos 

fiscais e qualquer outro tributo até a presente data. Assim, o AUTOR e 

seus ANTECESSORES antes e após de ter adquirido a posse do referido 

imóvel, não sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação por 

parte de quem quer que seja, sendo a posse, portanto, mansa, pacífica, e 

ininterrupta durante todo esse tempo. Ressalta-se que o autor, desde que 

entrou para o imóvel, agiu como se fosse o próprio dono, assim como os 

seus antecessores, construindo casa de moradia para si e para a família, 

cumprindo assim com a função social do imóvel. O AUTOR em momento 

algum teve ciência de que não era dono do referido imóvel, tendo, 

inclusive, um documento que o possuidor acreditava ser hábil a comprovar 

que o imóvel lhe pertencia, mas que na realidade se revela defeituoso. 

Dessa forma, estando presentes todos os requisitos legais exigidos, 

conforme a fundamentação a seguir, o autor faz jus a presente ação..." 

DECISÃO: "... Posto isso, CITE-SE o requerido NELSINO BISPO DOS 

SANTOS por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Em 
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transcorrendo in albis o prazo da citação e permanecendo o requerido 

sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

NOMEIO o advogado Lucimara Xavier Alves, OAB/MT 19.928, para 

funcionar nestes autos como curador especial do requerido, com fulcro no 

art. 72, inciso II, segunda figura, do NCPC. Consequentemente, INTIME-SE a 

referida causídica para que se manifeste da honrosa nomeação, 

consignando que em caso de aceite, fica arbitrados honorários 

advocatícios na monta de 08 URH. Ainda, em respeito à Lei de Registros 

Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos com as mesmas advertências acima declinadas. 

INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial. Ciência, 

por cautela, ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti - 

Juíza de Direito..." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JUSCINETE SOUZA REIS, digitei. Poxoréu MT , 9 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000535-57.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINO BISPO DOS SANTOS (RÉU)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO IZIDORIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALDENIRA RODRIGUES DE SOUSA (CONFINANTES)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (TERCEIRO INTERESSADO)

desconhecido (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIANE REGINA SOUZA OLIVEIRA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000535-57.2018.8.11.0014 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

NELSINO BISPO DOS SANTOS Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: 

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"...Tem-se que o 

AUTOR possui um imóvel urbano, com área de 717,624 m², localizado à 

Avenida Cruzeiro, nº 131, Bairro Vila Cruzeiro, Poxoréu - Mato Grosso, 

denominado lote Nº 19, face de quadra 150D, o qual fora adquirido na data 

e forma a seguir expostas: - O Sr. BENEDITO EUCLIDES DE SIQUEIRA, era 

possuidor no período anterior ao ano de 1978, sendo que este efetuou a 

venda para o Sr. NELSINO BISPO DOS SANTOS, ademais, este efetuou 

venda para o requerente Sr. EDIVALDO IZIDÓRIO DA CRUZ, em 12 de 

maio de 1993 (conforme recibo de compra e venda em anexo), onde a 

assinatura do vendedor foi devidamente reconhecida a firma. Os Srs. 

BENEDITO EUCLIDES DE SIQUEIRA e NELSINO BISPO DOS SANTOS, se 

encontram em lugar incerto e não sabido, sendo este último que efetuou a 

venda do referido imóvel para o autor, sendo de sua total posse até a 

presente data. O referido imóvel, como demonstrado, tem os seguintes 

confrontantes e distâncias (conforme Memorial Descritivo em anexo): 

Inicia-se no marco M-01 pelas coordenadas N: 8.248.075,733 m e E: 

778.874,044 m, confrontando com Avenida Cruzeiro, deste segue até o 

marco M-02 definido pelas coordenadas N: 8.248.051,558 m e E: 

778.878,255 m, com azimute de 170º07’08’’ e distância de 24,54 agora 

confrontando com Rua Nivaldo F. Pereira: deste segue até o marco M-03 

definido pelas coordenadas N: 8.248.052,387 m e E: 778.844,827 m, com 

azimute de 271º25’14’’ e distância de 33,44 agora confrontando com Lote 

01: deste segue até o marco M-04 definido pelas coordenadas N: 

8.248.072,217 m e E: 778.842.632 m, com azimute de 353º41’01’’ e 

distância de 19,95 agora confrontando com Lote 18: deste segue até o 

marco M-01 definido pelas coordenadas N: 8.248.075,733 m e E: 

778.874,044 m, com azimute de 83º36’48’’ e distância de 31,61. O 

perímetro acima descrito encerra uma área de 717,624 m2. Ao que se 

refere o Boletim de Cadastramento Imobiliário (BCI), junto ao departamento 

de arrecadação da Prefeitura Municipal de Poxoréu, constatou-se que o 

imóvel se encontra regular a sua inscrição em nome do atual proprietário 

ora requerente, como também a Certidão Negativa de Débitos municipais, 

onde nada consta como débitos fiscais e qualquer outro tributo até a 

presente data. Assim, o AUTOR e seus ANTECESSORES antes e após de 

ter adquirido a posse do referido imóvel, não sofreram qualquer tipo de 

contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a 

posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta durante todo esse tempo. 

Ressalta-se que o autor, desde que entrou para o imóvel, agiu como se 

fosse o próprio dono, assim como os seus antecessores, construindo 

casa de moradia para si e para a família, cumprindo assim com a função 

social do imóvel. O AUTOR em momento algum teve ciência de que não era 

dono do referido imóvel, tendo, inclusive, um documento que o possuidor 

acreditava ser hábil a comprovar que o imóvel lhe pertencia, mas que na 

realidade se revela defeituoso. Dessa forma, estando presentes todos os 

requisitos legais exigidos, conforme a fundamentação a seguir, o autor faz 

jus a presente ação..." DECISÃO: "... Posto isso, CITE-SE o requerido 

NELSINO BISPO DOS SANTOS por edital, com prazo dilatório de trinta (30) 

dias. Em transcorrendo in albis o prazo da citação e permanecendo o 

requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO o advogado Lucimara Xavier Alves, OAB/MT 

19.928, para funcionar nestes autos como curador especial do requerido, 

com fulcro no art. 72, inciso II, segunda figura, do NCPC. 

Consequentemente, INTIME-SE a referida causídica para que se manifeste 

da honrosa nomeação, consignando que em caso de aceite, fica 

arbitrados honorários advocatícios na monta de 08 URH. Ainda, em 

respeito à Lei de Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 
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ausentes, incertos e desconhecidos com as mesmas advertências acima 

declinadas. INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes 

Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial. Ciência, 

por cautela, ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti - 

Juíza de Direito..." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JUSCINETE SOUZA REIS, digitei. Poxoréu MT, 9 de novembro de 

2018. Luciana Nigro Antig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 08/2018/DF. A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane 

Trombini Puia Baggio, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São 

José do Rio Claro do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM, de 

02/07/2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de Fisioterapia e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar nas áreas de fisioterapia e psicologia, sendo 01(uma) 

vaga para Fisioterapeuta e 01 (uma) vaga para Psicólogo. 1.2. A 

coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 1.3. A 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pela Excelentíssima 

Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO – Juíza de Direito 

Diretora do Foro e pelas Servidoras LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS, 

matrícula 4381 e ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA, Matrícula 21806, 

para, sob a presidência do primeiro. 2. DAS FASES DO PROCESSO 

SELETIVO: 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes 

fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no endereço Rua: 

Santa Catarina, 737, no período de 12/11/2018 a 11/12/2018.2014, no 

horário das 12 às 19 horas, considerando-se como extemporânea e sem 

validade qualquer inscrição feita fora desse período. 3.1.1. Não haverá 

cobrança de taxa de inscrição. 3.2. O Foro da Comarca de São José do 

Rio Claro não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida 

por motivos de ordem técnica ou de outros fatores alheios. 3.3. As 

informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 3.4. 

O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas. 4. DAS VAGAS 

DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 4. 1. As pessoas com 

deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da instituição 

Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º, da 

Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei Complementar n. 04/90, Estatuto 

dos Servidores públicos do Estado de Mato Grosso, art. 21 da Lei 

Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado 

Administrativo n. 12 do Conselho Nacional de Justiça, poderão, nos termos 

do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas que 

surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

 4.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 4.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas pelo credenciado.

4.2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções.

 4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta 

e um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz. 4.2.3. Deficiência visual: cegueira, 

na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 

quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer condições anteriores. 4.3. Além das exigências comuns a todos 

os candidatos para a inscrição no processo seletivo, o candidato pessoa 

com deficiência deverá, no ato da inscrição:

 a) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas pelo credenciado, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004. 4.3.1. A data da emissão do atestado médico referido no subitem 

4.3, alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data 

da publicação deste edital.

 4.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem: 4.3 implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas 

destinadas à ampla concorrência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital. 4.5. O candidato pessoa com deficiência 

(PCD) que necessitar de condição especial para a realização da prova, 

deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá 

realizar a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos. 4.5.1. 

O atestado médico terá validade somente para o Processo Seletivo regido 

por este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 
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cópias desse documento. 4.6. O candidato pessoa com deficiência 

participará do processo seletivo em igualdade de condições com os 

demais candidatos.4.7. As vagas não preenchidas, reservadas aos 

candidatos pessoas com deficiência, serão aproveitadas pelos demais 

candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação 

no processo seletivo.

 4.8. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos. 4.9. O 

candidato pessoa com deficiência que não realizar a inscrição conforme 

as instruções constantes deste edital terá seu pedido indeferido. 4.10. O 

indeferimento da inscrição do candidato pessoa com deficiência (PCD) não 

exclui sua participação na lista de ampla concorrência. 5. DOS 

REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 5.1. São requisitos para o 

credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo, de que trata o Provimento 

19/2014-CM: I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;II. Ser maior de 

vinte e um (21) anos; III. Não possuir antecedentes criminais. IV. Ser 

bacharel em Fisioterapia e ou Psicologia por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho 

Regional de Fisioterapia e ou Psicologia;6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

6.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir no ato da inscrição:I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;II 

– cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); III - certidões 

negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;

 IV - cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais 

fisioterapeutas;

 V – cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais 

psicólogos;

 VI - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; VII - 

certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato, para profissionais fisioterapeutas e Psicólogos; 

VIII - atestado de sanidade física e mental; IX - declaração de que tem 

pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 

Provimento (Anexo I); X - declaração de parentesco (Anexo II);

 XI - duas fotografias 3x4 recentes. 7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 7.1. O 

processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de 

análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma: 7.1.1. O 

tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de 

exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 7.1.2. O tempo 

de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 

7.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto; e) Ao título de especialização, na forma da 

legislação educacional em vigor, na área específica de credenciamento, é 

atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto. 7.1.3.1. A pontuação a título de formação 

acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos previstos. 7.1.3.2. É 

ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, 

não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

 7.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital. 7.2. Na ocorrência de empate na pontuação de 

candidatos, será priorizado aquele que tiver: a) maior idade, nos termos do 

art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 7,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 7.1.3 deste Edital.

 7.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido. 7.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os 

candidatos que atenderem plenamente as exigências deste edital e do 

Provimento 19/2014/CM. 8. DO CREDENCIAMENTO 8.1. Os habilitados 

serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 

Provimento 19/2014/CM.

 8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 9. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 9.1. Os profissionais que serão credenciados 

estarão sujeitos às normativas especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.323, de 

02/07/2014. 9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não 

serão devolvidos.

 São José do Rio Claro/MT, 08 de novembro 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.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que os endereços constantes na consulta bancejud são 

os mesmos das certidões negativas de fls. 72 e 92, intimo a parte autora 

para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16893 Nr: 107-21.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIENE ALVES DA SILVA LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLGILAS WLADAS 

ALBERNAZ GARCIA JUNIOR - OAB:11.170/MT

 Tendo em vista a consulta bacenjud de fls. 125/127, intimo a parte autora 

para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73191 Nr: 2623-62.2017.811.0033

 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: HGFC, VSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu advogado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indique expressamente nos autos o endereço atualizado do 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50165 Nr: 1964-29.2012.811.0033

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADIR ALVES PEREIRA

 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:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestação quanto à petição de f. 125 

(proposta de acordo), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23799 Nr: 999-56.2009.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

BELGOI LTDA, MARIA ISABEL CORREA, MARLENE DE FÁTIMA BORGES, 

ELIO MOACIR KOZIOL, PEDRO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIO MOACIR KOZIOL, Cpf: 

95536060910, Rg: 5326673-8, brasileiro(a), solteiro(a), industrial e 

atualmente em local incerto e não sabido MARLENE DE FÁTIMA BORGES, 

Cpf: 88075192915, Rg: 62224140-6, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR os executado para que tomem ciência da restrição 

renajud nos veículos I/CITROEN C4 PALLAS 20 EAF, placa NUC-3019-MT e 

HONDA BIZ 125 ES, placa KAF-3321-MT, bem como para que apresentem 

impugnação no prazo legal.

Despacho/Decisão: PROCESSO: 999-56.2009.811.0033CÓDIGO: 

23799AUTOR: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSOREQUERIDO: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS BELGOI 

LTDA E OUTROS.DESPACHOVistos em correição.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 extinção.Cumpra-se.São José do Rio Claro - MT, 24 de outubro 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 08 de novembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 2538-47.2015.811.0033

 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: TRDS, KVPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02404693131, Rg: 1504759-8, Filiação: Arlindo Pereira da Silva e Ladir 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 13/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Navirai-MS, convivente, mecanico de maquinas, Telefone 65 3308 7400. 

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 o pedido inicial para o fim 

de condenar o requerido no pagamento de pensão alimentícia em favor da 

requerente KEMILLY VITÓRIA PEREIRA DA SILVA, tornando DEFINITIVA a 

verba alimentar fixada na decisão liminar deferida às fls. 15/16, no 

montante de 38% do salário mínimo vigente à época do pagamento e 50% 

das despesas extraordinárias, mediante apresentação de nota de 

pagamento, devido desde a data da citação.Consigno que a verba 

alimentar deverá ser paga até o dia 10 de cada mês à representante da 

requerente, mediante desconto em folha de pagamento, devendo a 

empresa onde o requerido trabalha ser oficiada acerca da presente 

decisão. CONCEDO a guarda definitiva da requerente KEMILLY VITÓRIA 

PEREIRA DA SILVA a sua genitora, ora requerente, TAYSE ROZENDO DA 

SILVA, devendo ser expedido o competente termo de guarda e 

responsabilidade.EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo, em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Após, o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas e demais 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 28 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 08 de novembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64265 Nr: 1274-58.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 PROCESSO: 1274-58.2016.811.0033

CÓDIGO: 64265

AUTOR: MOACIR MALAQUIAS

REQUERIDO: ADEMIR DA SILVA

DESPACHO

Vistos em correição.

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 extinção.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO(A))

IVALDIR PAULO MUHL OAB - PR14573 (ADVOGADO(A))
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Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTURINO CARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64279 Nr: 1283-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS, LETICIA SANTOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ANDERSON DOS SANTOS e LETÍCIA SANTOS PINTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 

92/92-verso, a composição amigável, pugnando pela homologação do 

acordo e suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o aludido acordo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão da presente execução até a sua quitação 

(09/11/2018), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, ou 

manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo único do 

referido artigo.

3. Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 2740-87.2016.811.0033

 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: IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA LTDA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para que apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64279 Nr: 1283-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS, LETICIA SANTOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ANDERSON DOS SANTOS e LETÍCIA SANTOS PINTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 

92/92-verso, a composição amigável, pugnando pela homologação do 

acordo e suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o aludido acordo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão da presente execução até a sua quitação 

(09/11/2018), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, ou 

manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo único do 

referido artigo.

3. Intimem-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000118-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE BRESAN (EXECUTADO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CINCERO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

REDESIGNAR Audiência de Conciliação para o dia 13 de dezembro de 

2018, às 13:20 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010054-11.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA FELIPE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA RIBEIRO DESANI (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-85.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EROALDO AQUINO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-69.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DANIEL SILVEIRA - 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 

REDESIGNAR Audiência de Conciliação para o dia 13 de dezembro de 

2018, às 15:20 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-29.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS SANTOS FILHO (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 

REDESIGNAR Audiência de Conciliação para o dia 13 de dezembro de 

2018, às 15:40 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FREITAS DOS SANTOS DURIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000323 -76.2018.8.11.0033 Promovente: JARLEI DA SILVA 

Promovida: MARIA JOSÉ FREITAS DOS SANTOS DÚRIA DESPACHO Visto, 

Diante da justificativa apresentada no Id. 14669084, redesigne-se a 

audiência de conciliação, intimando as partes. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 15 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DA SILVA FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARTNIKOVSKI & PIACENTINI BARTNIKOVSKI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para comparecer na audiência de Conciliação 

designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-89.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MULTIMARCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº. 1000234-87.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o requerido quitou 

integralmente o débito, conforme certidão de Id. 16020879. Desta feita, 

extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX SANTA CLARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA VANDA F. FURIO (TESTEMUNHA)

EDNA DO SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

ELITON CARLOS ZARDO (TESTEMUNHA)

FABIO ROBERTO LOURENCO (TESTEMUNHA)

MARCOS IZAIAS (TESTEMUNHA)

ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 

1000355-18.2017.8.11.0033. REQUERENTE: CRISTIANE DIAS REQUERIDO: 

PAX SANTA CLARA Visto. Com efeito, conferido por este juízo, as 

gravações audiovisuais juntadas aos autos, em razão de possuírem 

tamanho maior ao limite imposto pelo Sistema do Processo Judicial 

Eletrônico (10mb), foram interrompidas ao atingirem 01 minuto e 20 

segundos, conforme informado pela parte autora. Por tal razão, faço a 

inclusão, nestes autos, das gravações audiovisuais colhidas em sede de 

audiência instrutória em formato diverso, visando evitar erros de 

reprodução, e concedo novamente prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de alegações finais pela parte autora, e, na sequência, 

parte requerida, Intimem-se. Cumpra-se. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-96.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOFRAN ARAUJO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h40min.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 092/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ......

Considerando o teor do requerimento formulado pela servidora ALINE 

ROSA DA SILVA MAIA, Distribuidora e Partidora-efetiva, matricula 25944, 

referente a concessão de licença premio por assiduidade, relativo ao 

período de maio/2013 a maio/2018;

Considerando os termos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, que 

dispõe os artigos 109 e 110, in verbis: Considerando que a servidora 

preencheu o lapso temporal no artigo 109, da Lei Complementar nº 04, de 

15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 110 da referida Lei;

R E S O L V E: CONCEDER a favor de ALINE ROSA DA SILVA MAIA, 

Distribuidora e Partidora - efetiva, matricula 25944, 03 (três) mêses de 

licença-prêmio, relativo ao quinquênio de 17 de maio de 2013 a 18 de maio 

de 2018, para usufruto oportuno. P. R. Cumpra-se, encaminhando-se 

cópia para o DRH/TJMT. Vila Rica-MT, 06 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 093/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ......

Considerando o teor do requerimento formulado pela servidora ANOENE 

SILVA MAGALHÃES PEREIRA, Auxiliar Judiciária-efetiva, matricula 11859, 

referente a concessão de licença premio por assiduidade, relativo ao 

período de Agosto/2013 a Agosto/2018;

Considerando os termos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, que 

dispõe os artigos 109 e 110, in verbis: Considerando que a servidora 

preencheu o lapso temporal no artigo 109, da Lei Complementar nº 04, de 

15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 110 da referida Lei;

 R E S O L V E: CONCEDER a favor de ANOENE SILVA MAGALHÃES 

PEREIRA, Auxiliar Judiciária - efetiva, matricula 11859, 03 (três) mêses de 

licença-prêmio, relativo ao quinquênio de 4 de agosto de 2013 a 3 de 

agosto de 2018, para usufruto oportuno. P. R. Cumpra-se, 

encaminhando-se cópia para o DRH/TJMT. Vila Rica-MT, 06 de novembro 

de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 008/2018-DF - O doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MMº. Juiz Substituto e Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, Em conformidade com 

o Edital nº 005/2017-DF, torna público a lista DE CLASSIFICAÇÃO DO 

PROCESSO SELETIVO para credenciamento de FISIOTERAPEUTA E 

PSICOLOGO, no âmbito da Comarca de Vila Rica, na forma predisposta no 

quadro abaixo:

PONTUAÇÃO – FISIOTERAPEUTAS:

CLARISSA DE SOUSA DIAS DE OLIVEIRA – 1º lugar ;

SIMARA SOUSA MELO – 2º lugar;

CAMILA DE CARLI STÉDILE – 3º lugar;

JULIANA APARECIDA DE SOUZA – 4º lugar.

PONTUAÇÃO – PSICÓLOGOS -

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA – 1º lugar;

JULIANO ANTONIO HERBERLE – 2º lugar.

Publique-se, no átrio do Fórum e Diário da Justiça. Vila Rica/MT, 09 de 

novembro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto e 

Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-51.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIULIANO DIAS SOBRINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA 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 para intimar o(a) parte autora para recolher a diligencia do 

oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em 

havendo dúvidas acerca de informações concernentes à diligencia, 

deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral (responsável pelo 

devido cadastramento e manutenção do sistema) no telefone (66) 

3554-1603- ramal 210. Vila Rica/MT, 9 de novembro de 2018. Clarice Viega 
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Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21002 Nr: 1259-51.2010.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA TECIDOS, 

NILDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA – SEGUNDA VARA

Exceção Pré-Executividade

Códigos: 21002

Vistos.

Intime-se o Exequente/Excepto para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade e documentos que a acompanham (fls. 53/58), no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 24 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 187-47.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondofértil - Produtos Agropecuários ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldemir Edson Krampe, Mariza Inez Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono dos requeridos para 

que os apresentem na solenidade aprazada, tendo em vista a 

impossibilidade de intimação pelo Juízo(correspondências devolvidas 

fls.113/114)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40091 Nr: 1268-79.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Antônio Nogueira Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:10364-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a defesa para intimá-la da 

expedição das Cartas Precatórias para interrogatório do réu e oitiva das 

testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45350 Nr: 1746-53.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): José Marcio da Mata Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido de Liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de JOSÉ MÁRCIO DA MATA 

SOARES.

Á REF. 05 fora concedida a liminar requerida pela parte autora.

A parte requerida deixou transcorrer "in albis", o prazo para pagamento da 

dívida e para se manifestar nos autos, conforme certidão de ref.16.

É o relatório. Decido.

Nota-se que regularmente citado (ref.13) para que pagasse a integralidade 

da dívida após executada a liminar, bem como para que apresentasse 

contestação no prazo legal, a parte requerida não os fez, conforme 

certidão de ref.16.

Logo, torno definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e 

exclusiva do bem objeto da demanda, qual seja, AUTOMÓVEL FIAT UNO 

MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO/MOD 

2010/2011, CHASSI 9BD15844AB6482082, PLACA HIX 1248, RENAVAN 

232166285, em mãos do autor nos termos do § 1o do art. 3.º do Dec. Lei 

911/69.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos do art. 487, I do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58818 Nr: 2003-10.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMA - CONSULTORIA, METODOS, 

ASSESSORIA E MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, determinando que sejam sustados os protestos de 

protocolos Nºs 17147/2018, 17148/2018, 17149/2018, 17150/2018, 

17151/2018, 17152/2018, 17153/2018, 17154/2018, 17155/2018, 

17156/2018 em nome do autor IVO LUIZ RUARO, condicionando o 

cumprimento da presente decisão à prestação de caução idônea por parte 

do autor. Após, prestada a caução, intime-se Cartório do 2º Serviço 

Notarial e Registral de Alto Garças – MT, acerca da presente decisão. 

Expeça-se o necessário.(...).Cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhada de seus 

respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada 

de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos 

em lei.(...). Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 891-74.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 SENTENÇA.

Vistos em correição.

Trata-se de ação de cobrança securitária proposto por ROBERTO 

MARTINS DE MATOS em face da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

 Instando as partes a se manifestarem sobre despacho de ref.30, o 

requerido pugnou pela extinção dos autos ante a existência de coisa 

julgada material, do mesmo modo o requerente pugnou pela extinção.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que as partes pugnaram pela extinção dos autos ante a 

existência de coisa julgada material, resta-se assim caraterizada a perda 

superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir.

Logo, diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas. Condeno o autor em honorários advocaticios que fixo em 

500,00 (quinhentos reais), mas suspendo sua cobrança pelo prazo legal 

ante o deferimento da justiça gratuita.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39134 Nr: 882-49.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BORTOLOMEDI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38840 Nr: 792-41.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 731-83.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidiany Borges Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 368 de 536



conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 554-22.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 
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cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38100 Nr: 538-68.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 
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Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37891 Nr: 458-07.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Francisca de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37871 Nr: 446-90.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcolina Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 418-25.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euvânia Barbosa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 304-86.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fraga Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.
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 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37520 Nr: 297-94.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria Maria de Souza Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 
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da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37515 Nr: 294-42.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordimar Filho Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37458 Nr: 258-97.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.
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É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37456 Nr: 257-15.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA GASPARELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 
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QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37454 Nr: 255-45.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 
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documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 238-09.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA BESSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.
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 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37423 Nr: 237-24.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUAIL BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37421 Nr: 235-54.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seone Silvério da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 
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509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37420 Nr: 234-69.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Vilela de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016
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 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37414 Nr: 228-62.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzamira Claudio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 
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deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37413 Nr: 227-77.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ribeiro da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 
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Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37230 Nr: 125-55.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51251 Nr: 2471-94.2018.811.0092

 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: AMdS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 2449-36.2018.811.0092

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), bem como as prestações que 

vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e prisão civil 

(pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §§ 3º e 7º, 

do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51067 Nr: 2387-93.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 1.162,58 (mil 

cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), bem como as 

prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51253 Nr: 2473-64.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. LUIS DA SILVA, André Luís da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do NCPC).

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do 

Código de Processo Civil.

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.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC).

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 541-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix agro-Pecus Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JORGE THEMER - 

OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTIANE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462, Giovana Picoli - OAB:5189/PR

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de nova avaliação do bem e, por 

consequência, HOMOLOGO o Laudo apresentado pelo Oficial de 

Justiça.Expeça-se alvará para transferência em favor do executado do 

depósito por ele efetuado na Ref. 73 (R$ 1.000,00).Determino a 

atualização do débito e do valor do bem penhorado antes do leilão.Nomeio 

desde já para realização do leilão a “ARAUJO LEILÕES”, na pessoa dos 

leiloeiros públicos oficiais e rurais José Pedro Araújo e Wellington Martins 

Araújo, devidamente cadastrados perante este juízo, com endereço à Rua 

Custódio de Melo, nº 630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP nº 78030-435, Fone 

(65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com, ficando deferida a 

habilitação para acesso aos autos.Fixo a comissão do leiloeiro no 

percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação. Fica estipulado que o(s) bem(ns) não poderá(ão) ser 

arrematado(s) no primeiro leilão por preço inferior ao da avaliação, e no 

segundo leilão por preço inferior a 70% (setenta por cento) da 

avaliação.Por fim, ressalto que todos os atos referentes ao leilão judicial 

ficarão a cargo do leiloeiro.Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51276 Nr: 2479-71.2018.811.0092

 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: Fabiana Aparecida da Silva

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

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO a competência do julgamento da causa e 

determino a remessa dos autos à Justiça Federal deste Estado.Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 332-77.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS, KRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 I – Juntem-se as informações encaminhadas ao e. relator do Habeas 

Corpus (Ofício 046/2018-GAB).

II – Após, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus ou expiração do 

prazo da prisão civil.
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Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 4 8/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que o servidor YURI COIMBRA MUNIZ , matrícula 33279, 

Analista Judiciário, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado nos 

dias 05/11/2018 a 14/11/2018 , em gozo de férias.

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de seu afastamento;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora ALCIONE GOMES DE ARAÚJO MAGALHÃES, 

Técnico Judiciário, matrícula 38000 , para responder pela Secretaria da 

Vara Única na função de Gestora Judiciária Substituta, nos dias 

05/11/2018 a 14/11/2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 30 de Outubro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 349-69.2017.811.0084

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO CARPINELLI STEFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Comarca de Apiacás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Licinio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806 \MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51521

Vistos.

A teor da certidao de Ref 69, informando que foram cumpridas todas as 

determinações concernentes a Sentença de ref.42 e decisão de ref.59, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e nada sendo requerido ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Apiacás-MT, 08 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52988 Nr: 1332-68.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Sandro Menegali, ANALIDIA RITHELLI 

MONTEIRO MENEGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para intimação da parte autora para ciência da 

audiência designada para o dia 03.12.2018 às 13h00min.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74611 Nr: 472-42.2016.811.0039

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleitiane da Cruz Guilherme

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO - RITO COMUM 

ORDINÁRIO -, ajuizada por CLEITIANE DA CRUZ GUILHERME em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), em que foi proferida sentença julgando 

procedentes os pedidos da parte autora, para o fim de declarar o direito 

ao beneficio previdenciário de salário-maternidade, na qualidade de 

segurada especial trabalhadora rural, no valor de 1 (um) salário mínimo 

mensal, pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

Em que pese a sentença ser ilíquida, é evidente que o valor da 

condenação ou o proveito econômico obtido pela parte autora na causa 

não ultrapassa o limite legal previsto no §3º, I, do art. 496 do NCPC, razão 

pela qual é desnecessária a remessa oficial/reexame necessário.

Isso posto, DETERMINO que a Secretaria/Vara certifique o trânsito em 

julgado da sentença e, após, intime a parte autora para que requeira em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62382 Nr: 1304-15.2015.811.0038

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelia Maria dos Reis Sebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nesses EMBARGOS À EXECUÇÃO. Considerando que a parte 

embargante sucumbiu em parte mínima do pedido – CPC, art. 21, parágrafo 

único/NCPC, art. 86, parágrafo único -, condeno a parte embargada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º. Certificado o trânsito em julgado, não sendo 

hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e 

ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que 

elabore o cálculo dos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% 

(dez) por cento sobre o valor das parcelas relativas ao período de 

15/7/2011 (data de início do benefício) a 21/2/2013 (data da prolação da 

sentença). Após, seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 17391 Nr: 742-84.2007.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio da Silva

 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:

 Intimo a parte autora para que informe se tem interesse em renunciar ao 

excedente a 60 salários mínimos necessários à expedição da RPV, visto 

que o sistema "E-prec" apresentou que o valor atual da requisição é 

superior, sendo cabível a expedição de precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56400 Nr: 1111-34.2014.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdC, PGdCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDL, GI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:14856 - O/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, nos termos da r. decisão judicial datada de 

6/11/2018, ref. 37.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000156-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AMANDA DE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por AMANDA DE SOUZA SANTANA em face de CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

requerida foi devidamente citada para comparecer à audiência de 

conciliação designada, bem como apresentar contestação, contudo, não 

compareceu à audiência, apresentando defesa intempestivamente. De 

início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em 

procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, conforme id. 10989961, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido tempestivamente, razão pela 

qual se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não 

contestação das razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, 

DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95, o qual faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão 

assiste à parte autora. A parte reclamante alega ter adquirido na data de 9 

de junho de 2016, um Liquidificador Industrial Profissional Alta Rotação 2 

Litros, pelo valor total de R$ 438,90 (quatrocentos e trinta e oito reais e 

noventa centavos). Aduz que após a compra foi alterado o prazo de 

entrega unilateralmente pela requerida e, ante a demora de mais de 30 dias 

e urgência, adquiriu outro produto, tendo recusado a entrega feita 

posteriormente pela requerida, solicitando a devolução dos valores pagos, 

não obtendo êxito. A autora afirma ter se dirigido ao PROCON local, 

ocasião que o atendente entrou em contato com a requerida, que informou 

novamente que consumidora deveria ir até a Agencia do Banco Itaú, criar 

uma conta corrente, e posteriormente, solicitar a devolução, e que daí a 

devolução do valor pago seria feito em 60 dias. Afirma que após diálogo, a 

atendente das Casas Bahia de nome Sandra, disse que poderia realizar o 

pagamento em 30 dias após a requerente abrir conta corrente em qualquer 

agencia e solicitar o ressarcimento, contudo, mesmo informando a conta 

não recebeu os valores, razões pelas quais busca a tutela jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto, e apesar da pouca legibilidade do 

documento de pagamento, a própria requerida confirmou o recebimento 

dos valores no documento de id. 8119043, e ainda na promessa de 

devolução junto ao PROCON. Verifica-se que, o autor demonstrou que 

solicitou o cancelamento da compra e devolução dos valores, que lhe 

foram prometidos, e não cumpridos, nem mesmo após reclamação no 

PROCON. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 
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portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

que pagou pelo produto com defeito o valor de R$ 438,90 (quatrocentos e 

trinta e oito reais e noventa centavos), quantia que deve ser restituída na 

forma simples. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. inconfundível com um mero aborrecimento da 

vida cotidiana. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. 

FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços. Para a configuração do dever de indenizar em 

sede de dano moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, 

pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e 

insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o 

valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de da 

proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, há mais de 1 ano permanece sem usufruir deste, 

bem como sem a devolução dos valores pagos. O reclamante ainda 

comprova a tentativa de solução administrativa, por meio de reclamação 

junto ao PROCON, não tendo a requerida cumprido o acordo realizado 

administrativamente. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

DECRETAR A REVELIA da requerida, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. - CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 438,90 (quatrocentos e trinta e 

oito reais e noventa centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000156-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AMANDA DE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por AMANDA DE SOUZA SANTANA em face de CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 
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9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

requerida foi devidamente citada para comparecer à audiência de 

conciliação designada, bem como apresentar contestação, contudo, não 

compareceu à audiência, apresentando defesa intempestivamente. De 

início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em 

procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, conforme id. 10989961, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido tempestivamente, razão pela 

qual se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não 

contestação das razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, 

DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95, o qual faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão 

assiste à parte autora. A parte reclamante alega ter adquirido na data de 9 

de junho de 2016, um Liquidificador Industrial Profissional Alta Rotação 2 

Litros, pelo valor total de R$ 438,90 (quatrocentos e trinta e oito reais e 

noventa centavos). Aduz que após a compra foi alterado o prazo de 

entrega unilateralmente pela requerida e, ante a demora de mais de 30 dias 

e urgência, adquiriu outro produto, tendo recusado a entrega feita 

posteriormente pela requerida, solicitando a devolução dos valores pagos, 

não obtendo êxito. A autora afirma ter se dirigido ao PROCON local, 

ocasião que o atendente entrou em contato com a requerida, que informou 

novamente que consumidora deveria ir até a Agencia do Banco Itaú, criar 

uma conta corrente, e posteriormente, solicitar a devolução, e que daí a 

devolução do valor pago seria feito em 60 dias. Afirma que após diálogo, a 

atendente das Casas Bahia de nome Sandra, disse que poderia realizar o 

pagamento em 30 dias após a requerente abrir conta corrente em qualquer 

agencia e solicitar o ressarcimento, contudo, mesmo informando a conta 

não recebeu os valores, razões pelas quais busca a tutela jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto, e apesar da pouca legibilidade do 

documento de pagamento, a própria requerida confirmou o recebimento 

dos valores no documento de id. 8119043, e ainda na promessa de 

devolução junto ao PROCON. Verifica-se que, o autor demonstrou que 

solicitou o cancelamento da compra e devolução dos valores, que lhe 

foram prometidos, e não cumpridos, nem mesmo após reclamação no 

PROCON. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

que pagou pelo produto com defeito o valor de R$ 438,90 (quatrocentos e 

trinta e oito reais e noventa centavos), quantia que deve ser restituída na 

forma simples. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. inconfundível com um mero aborrecimento da 

vida cotidiana. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. 

FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços. Para a configuração do dever de indenizar em 

sede de dano moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, 

pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e 

insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o 

valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de da 

proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 
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tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, há mais de 1 ano permanece sem usufruir deste, 

bem como sem a devolução dos valores pagos. O reclamante ainda 

comprova a tentativa de solução administrativa, por meio de reclamação 

junto ao PROCON, não tendo a requerida cumprido o acordo realizado 

administrativamente. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

DECRETAR A REVELIA da requerida, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. - CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 438,90 (quatrocentos e trinta e 

oito reais e noventa centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010029-80.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL SAFARIZ CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora através de seu Advogado, da certidão de 

transito em julgado. INTIMANDO-O AINDA, para que junte nos autos 

informações acerca do cumprimento da determinação contida na sentença 

proferida no presente processo, ou seja, sobre, a restituição/devolução 

do veículo apreendido, conduta necessária para eventual exoneração do 

encargo do depositário/requerente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-84.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 26/09/2018. ARAPUTANGA, 9 de novembro de 2018 

JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000163-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JUIZADO ESPECIAL DE 

ARAPUTANGA DO ESTADO DE MATO GROSSO PROCESSO Nº 

1000163-36.2018. 8.11. 0038 RUTE DE LAET E SOARES, já qualificada e 

advogando em causa próprias, vem à presença de Vossa Excelência; 

Manifestar pelo que segue: As partes firmaram acordo, no qual a 

promovente em 48 horas deveria manifestar expressamente sua 

concordância. Dessa forma a promovente expressamente concorda com 

os termos do Acordo para liberação da cirurgia. Dessa forma requer a 

Homologação do acordo e consequentemente a extinção do processo nos 

termos do artigo 487, III “b” do Código de Processo Civil. Termos em que 

pede e aguarda deferimento. Araputanga – MT; 07 de Outubro de 2018. 

RUTE DE LAET E SOARES OAB/MT 6.119

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-25.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. L. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(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. 1000306-25.2018.8.11.0038 INTERESSADO: DAVI DE OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 
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n. 9.099/1995 -, tendo como partes D. DE O. L. e UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em que aquele é menor/incapaz, 

nascido em 22/2/2016. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Trato de questão de ordem pública que envolve 

competência absoluta e, portanto, cabível por esse julgador o 

conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado 

Especial Cível de ofício e a consequente extinção do processo sem 

apreciação do mérito, em que pese pretérita determinação em sentido 

contrário por magistrado que me antecedeu em processo judicial outro, 

pois não pode o reclamante – menor/incapaz – demandar nos Juizados 

Especiais Cíveis, porque não se enquadra na exceção legal à regra do art. 

8º, § 1º, da Lei n. 9.099/1995, podendo a parte renovar a ação no juízo 

comum. Há a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º da Lei n. 

9.099/1995, sendo prescindível nos processos do Juizado Especial Cível a 

prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a 

regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Nesses termos: 

“SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. O 

sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal 

atinente à microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. 

Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71002910545, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro 

Cavalli Junior, Julgado em 09/06/2011)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002910545 RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 

09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/06/2011) Há competência para julgar demandas em que 

figurem no polo ativo pessoas físicas, microempresas e empresas de 

pequeno porte, nas quais não se enquadram o menor/incapaz e o § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. 

Ademais, no Juizado Especial Cível não se tem a presença de um membro 

do Ministério Público, cuja função é fiscalizar a lei, nesse caso, em defesa 

do melhor interesse do menor. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 8º c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, 

IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018 - 11:59:58. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55862 Nr: 3217-34.2016.811.0026

 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: Maria Salete Silvestri

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de MARIA SALETE SILVESTRI, DETERMINAR 

que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e 

pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas 

trezenas, na qualidade de segurado especial rural.CONDENO o INSTITUTO 

a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a 

partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar 

do requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.Outrossim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

Autora do benefício de prestação continuada (aposentadoria por idade 

rural), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.A atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve 

tomar como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os 

juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68955 Nr: 1973-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. BANCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Não obstante, à ref. 08, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando pela sua extinção.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

Anoto ainda que, o pedido de desistência foi formulado antemão ao 

recebimento da inaugural.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas, se houver, pela parte autora.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000499-76.2018.8.11.0026 Valor da causa: $7,600.00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Ato / Negócio 

Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: CELINA PEREIRA RODRIGUES Endereço: Rua Presidente 

Getulio Vargas, nº 124, 124, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 
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78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: CONDOMÍNIO 

SÃO LUIZ, 1830, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, 

VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 Senhor(a): 

CELINA PEREIRA RODRIGUES A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 12/12/2018 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000501-46.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RENATO FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua Duque de Caxias, sn, casa, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): RENATO 

FERREIRA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 08:20 ARENÁPOLIS, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000502-31.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RENATO FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua Duque de Caxias, sN, casa, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Senhor(a): RENATO FERREIRA DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 08:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000504-98.2018.8.11.0026 Valor da causa: $19,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELESSANDRA 

ALVES DA SILVA Endereço: RUA JOÃO MARIA DE ALMEIDA, S/N, 

PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): ELESSANDRA ALVES DA SILVA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 09:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000505-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: $19,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELESSANDRA 

ALVES DA SILVA Endereço: RUA JOÃO MARIA DE ALMEIDA, S/N, 

PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): ELESSANDRA ALVES DA SILVA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 
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Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada,implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GONCALVES DA CUNHA LIMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000513-60.2018.8.11.0026 Valor da causa: $19,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALINE GONCALVES 

DA CUNHA LIMEIRA Endereço: RUA ZOROATRA, S/N, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): ALINE GONCALVES DA CUNHA LIMEIRA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 

Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ALCANTARA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000514-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: $19,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JANAINA 

ALCANTARA GONCALVES Endereço: RODOVIA BR 320, 514, ZONA 

RURAL, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): JANAINA ALCANTARA GONCALVES A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 

Hora: 12:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000517-97.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,518.97 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DARCY 

BENEDITO DE ALMEIDA Endereço: RUA PADRE JOAO BOSCO, 506, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): DARCY BENEDITO DE ALMEIDA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 Hora: 08:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000518-82.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,167.54 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DARCY 

BENEDITO DE ALMEIDA Endereço: RUA PADRE JOAO BOSCO, 506, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): DARCY BENEDITO DE ALMEIDA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 Hora: 08:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BRITO COELHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000519-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,106.54 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO BRITO 

COELHO Endereço: rua voluntário da pátria, 165, vila rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ROGERIO 

BRITO COELHO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BRITO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000520-52.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,213.64 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO BRITO 

COELHO Endereço: rua voluntário da pátria, 165, vila rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ROGERIO 

BRITO COELHO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 Hora: 09:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000506-68.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EMILY POLIANA SANTANA 

RODRIGUES Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 185, Vila nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 09:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SULANY BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000075-68.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,000.00 POLO ATIVO: Nome: SULANY BEZERRA SAMPAIO Endereço: 

GONÇALVES LEDO, S/N, SAO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, BROOKLIN PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04578-000 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

valor penhorado nos autos. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE NELZA GONCALVES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000233-89.2018.8.11.0026 Valor da causa: $6,000.00 ESPÉCIE: 
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARILEIDE NELZA GONCALVES FIGUEIREDO 

Endereço: Rua Castelo Branco, s/n, casa, Cohab Tapirapua, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 5.377,18 (cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e 

dezoito centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000435-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO SILVA E SILVA Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente impugnação à contestação. 

ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-75.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES SATURNINO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000081-75.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,732.49 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EURIDES SATURNINO DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA DOS GARIMPEIROS, 02, KITNET 2, KITNET 

DO ZÉ LEANDRO, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria do 

Juizado Especial para retirar a certidão premonitória, conforme 

determinado na decisão proferida nos autos. ARENÁPOLIS, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010149-38.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO POLIZEL (EXEQUENTE)

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PICHIRILLI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010149-38.2012.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,103.22 POLO ATIVO: Nome: JOSE PEDRO POLIZEL Endereço: Rua 

Gonçalves Ledo, 1466, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: 

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1466, 

Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARCOS ANTONIO PICHIRILLI Endereço: Rua Glicerio Martins Pinto, 528, 

Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQEUENTE, acima qualificadas, 

para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000178-41.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,544.23 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GEDALIA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA ESPIRITO SANTO Endereço: Rua Hingênio, 3, Planalto Diamante, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens de propriedade do devedor, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. ARENÁPOLIS, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23633 Nr: 1483-64.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves da Silva, Alexandre Martins 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, por meio do seu defensor dativo (fls. 108/109).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Após, voltem-me os autos conclusos para a designação da audiência de 

instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 201-88.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, por meio do seu defensor constituído (fl. 216).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Após, voltem-me os autos conclusos para a designação da audiência de 

instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72488 Nr: 2109-68.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO EXPORT COMERCIAL SEMENTES COSMORAMA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO WELLINGTON CECHINI CAMPAGNUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA SIMÉIA BERSI 

CAMPANIA - OAB:366311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69662 Nr: 540-32.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de auto Peças Rondobrás LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSIMAR XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR 

- OAB:3897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o decurso do prazo de suspensão do feito, 

nos termos da decisão de ref. 12, e visando ao devido impulsionamento 

dos autos, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

que recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido 

pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte 

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.: 52720 Nr: 1131-67.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo o despacho de fls. 53.

Ciente da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelo os 

seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68311 Nr: 3235-90.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Primavera do 

Leste-MT, UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o decurso do prazo de suspensão do feito, 

nos termos da decisão de ref. 15, e visando ao devido impulsionamento 

dos autos, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar, requererendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 255-73.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL IND E COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPACK – COMERCIO, DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao,devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69518 Nr: 442-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:OAB/SP 265.959, EMILENE APARECIDA MARTINS DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 262.785, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:OAB/SP 125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao,devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69402 Nr: 379-22.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DOS REIS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 17, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de 

sua advogada a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70580 Nr: 1101-56.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECY ALEXANDRINA PEREIRA, JULIO 

LEOPOLDINO FERREIRA, TEREZA BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 16, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de 

seu advogado a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1922-60.2018.811.0100

 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: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE 

DO JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Vistos etc.

Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Mantenho a decisão agravada pelo os seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65584 Nr: 1437-94.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA SARATE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO – IBADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, devendo o processo 

ser EXTINTO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC.Concedo os benefícios da justiça gratuita, por constatar o estado de 

pobreza da parte autora.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se este e arquivem os autos com as cautelas 

devidas.Cumpra-se servindo a cópia da presente decisão como 

mandado/notificação/precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente da interposição do agravo de instrumento.

Mantenho a decisão agravada pelo os seus próprios fundamentos.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Edital

DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, 

LEILOEIROS RURAIS E CADASTRO DE ARREMATANTE NA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42551 Nr: 927-17.2018.811.0110

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, STDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Considerando que no dia 03 de dezembro de 2018 este magistrado irá 

participar do Curso de Atualização sobre o tema: “Implantação do 

Processo Judicial Eletrônico” na Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso – ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 28 de JANEIRO de 2019, às 13h30min 

(horário de Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

De Novo São Joaquim para Campinápolis/MT, 8 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40112 Nr: 1579-68.2017.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORDENIZY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Considerando que no dia 03 de dezembro de 2018 este magistrado irá 

participar do Curso de Atualização sobre o tema: “Implantação do 

Processo Judicial Eletrônico” na Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso – ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 06 de FEVEREIRO de 2019, às 

13h30min (horário de Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

De Novo São Joaquim para Campinápolis/MT, 8 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 291-51.2018.811.0110

 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: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Considerando que no dia 03 de dezembro de 2018 este magistrado irá 

participar do Curso de Atualização sobre o tema: “Implantação do 

Processo Judicial Eletrônico” na Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso – ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 28 de JANEIRO de 2019, às 13h00min 

(horário de Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

De Novo São Joaquim para Campinápolis/MT, 8 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40632 Nr: 1768-46.2017.811.0110

 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: WILSON GOMES 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:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Considerando que no dia 03 de dezembro de 2018 este magistrado irá 

participar do Curso de Atualização sobre o tema: “Implantação do 

Processo Judicial Eletrônico” na Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso – ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 18h00min 

(horário de Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

De Novo São Joaquim para Campinápolis/MT, 8 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 1767-61.2017.811.0110

 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: NAIM BORGES 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 causídica do teor da decisão/determinação infra: 

Decisão->Determinação. [...] Declaro o processo saneado.Não há fatos 

incontroversos. Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento 

dos requisitos necessários para comprovação da condição de segurado 

especial rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico 

à carência do benefício pleiteado.Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No 

presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência.Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2.018, às 14h15min.Fixo o prazo comum 

de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que 

deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, 

número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência 

e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão 

ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 
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e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81538 Nr: 705-52.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Vistos. 1. Acerca dos embargos de declaração interpostos às fls. 

394/396, onde a parte Requerida alega contradição e obscuridade na 

decisão de 391, NEGO PROVIMENTO, eis que a decisão determinou a 

manifestação da parte autora acerca da possibilidade de nova perícia, 

haja vista encontrar-se na posse do imóvel. (...) 2. Considerando que 

apenas o Requerido Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho apresentou 

discordância à realização de nova perícia, eis que o Requerido Maracaí 

Florestal e Industrial não se manifestou, defiro a realização de nova prova 

pericial, atrelada ao ponto controvertido já definido no saneamento do 

feito. Nomeio como perito judicial Sr. CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI 

(engenheiro civil, com endereço profissional localizado na rua das 

Ipoméias, n.º 1020, Setor Industrial Norte, Sinop/MT), para proceder à 

perícia já determinada. O Perito nomeado deverá apresentar proposta de 

honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da perícia, no 

objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC. 2.1 Os honorários 

serão suportados pela parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC. 2.2 

As partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes técnicos e 

formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º). 2.3 (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81708 Nr: 882-16.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARICO DIAS, ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT

 Vistos.

1. Em consulta ao Sr. Perito Judicial, este informou acerca da 

impossibilidade momentânea de realizar a perícia já determinada nos autos, 

por força de excesso de trabalho, em especial frente à Justiça do 

Trabalho, sendo que requereu a esta magistrada pessoalmente a 

concessão de prazo para a realização da perícia. Diante do exposto, 

concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento da 

decisão de fl. 383. Intime-se o Sr. Perito, inclusive por e-mail ou telefone, 

acerca da presente decisão.

2. No mais, aguarde-se a realização da perícia e cumpra-se a decisão de 

fls. 383 em sua integralidade.

3. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89852 Nr: 552-14.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Gustavo de Paula Pechir

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeri Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA AFONSO - 

OAB:133845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Vistos.

1. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens em face da parte 

executada, no prazo legal.

2. Caso não sejam penhorados bens, voltem conclusos para análise do 

pedido de penhora on line.

3. Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83964 Nr: 1062-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BORGES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT

 Autos n. 1062-95.2014 (Id. 83964)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu: ALTAIR BORGES DE BRITO

Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento o 

advogado constituído do réu não deu cumprimento ao despacho de fl. 366, 

em que pese a devida intimação por publicação oficial.

Assim, intime-se novamente o advogado constituído, para que se 

manifeste nos autos cumprindo o despacho de fl. 366, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de serem levadas a plenário apenas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

 Saliento que trata-se de processo de META 2, havendo maior urgência no 

andamento processual dos autos.

 2. Caso a defesa permaneça inerte, declaro desde já a preclusão da 

oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

 3. Int.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 8 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87562 Nr: 1314-64.2015.811.0101

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLY CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DETERMINAR: a) a incidência dos 

juros moratórios a partir de 30.07.2015, seguindo o disposto no artigo 1º-F 

da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009; e b) Cálculo 

da correção monetária a partir de 14.09.2009, indexada pelo índice 

IPCA-E.Tendo em vista que a parte Embargante decaiu de parte mínima de 

seu pedido, condena a parte embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 
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1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil, por se tratar de causa cujo proveito econômico não 

poderia ser estimado neste momento processual.P.R.I.Após o trânsito em 

julgado, remeta-se cópia desta decisão aos autos principais, 

desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 8 de 

novembro de 2018THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45508 Nr: 1127-08.2005.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO AGROPEÁRIO CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIR VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado exequente para 

manifestar-se requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-93.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000080-93.2016.8.11.0101 Promovente: 

VITOR ZBORALSKI - EPP Promovido: FABIANE OLIVEIRA 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 Trata-se de ação de cobrança proposta 

por VITOR ZBORALSKI - EPP em face de FABIANE OLIVEIRA, aduzindo em 

síntese, que é credor da quantia de R$ 3.181,99 (três mil, cento e oitenta e 

um reais e noventa e nove centavos), consubstanciada em nota 

promissória emitida por este(a) e que não foi paga conforme combinado. 

Designada audiência de conciliação, a parte reclamada compareceu, mas 

não ofertou contestação (evento nº 6587659 e 12612810). Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Apesar de devidamente 

citada, a requerida em que pese presente na audiência de conciliação, não 

apresentou contestação. Não há necessidade de maiores delongas, eis 

que embora a Requerida não tenha ofertado contestação, não negou o 

débito existente. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. 

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a parte reclamada ao pagamento do 

valor R$ 3.181,99 (três mil e cento e oitenta e um reais e noventa e nove 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação, eis que o autor 

apresentou o cálculo atualizado na inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da Lei n. 

9099/95). P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Cláudia, 31 de janeiro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31337 Nr: 464-76.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos;

Ante o teor dos documentos de fls. 402/403, INTIME-SE defesa para tomar 

conhecimento deles com a antecedência mínima antes da realização da 

Sessão Plenária.

Na data designada, tornem-me os autos CONCLUSOS para realização da 

Sessão Plenária.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66227 Nr: 1535-69.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono o feito com a finalidade intimar a parte autora para que 

efetue o recolhimento das custas, no prazo de 05 dias, de diligência de 

oficial de justiça e distribuição de Carta Precatória.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92331 Nr: 4023-55.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DE FÁTIMA AFONSO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono o feito com a finalidade intimar a parte autora para que 

efetue o recolhimento das custas, no prazo de 05 dias, de diligência de 

oficial de justiça e distribuição de Carta Precatória.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65565 Nr: 941-55.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGRV, AZ, JFReS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Junior Brun - 

OAB:9.097/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de arbitramento de honorários, uma vez que o 

advogado não atuou no processo como defensor ad hoc, devendo buscar 

seus direitos pelas vias próprias.

Ademais, INTIMEM-SE pessoalmente os acusados para constituir nos 

autos novo advogado.
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No silêncio, fica a Defensoria Pública nomeada para atuar em favor dos 

acusados.

Após a definição da representação processual dos acusados, DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92332 Nr: 4024-40.2018.811.0105

 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: GORETE PASTRO ZANATTA, ADEMIR JOSÉ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BIANCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista que a data anteriormente agendada para audiência de 

Justificação se trata de feriado municipal, REDESIGNO audiência de 

justificação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 16:00h.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 223-87.2016.811.0105

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS CIRILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Processo n.º 223-84.2016.8.11.0105 – Código: 70949Vistos etc.;Cuida-se 

do executivo de pena do recuperando JOSÉ MARCOS CIRILO.O regime 

atual de cumprimento de pena é o fechado.Na movimentação de Ref: 94 o 

Diretor da Cadeia Pública de Colniza-MT remeteu a este Juízo atestado de 

trabalho, segundo o qual o reeducando laborou 93 (noventa e três) dias 

no período compreendido entre 25 de maio de 2017 à 12 de setembro de 

2017.Na movimentação de Ref: 109 aportou aos autos pedido de remição 

em razão do trabalho, consubstanciando o pleito no documento de Ref: 

94.Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou 

pela remição da pena do recuperando em razão dos dias trabalhados 

(Ref: 121).Vieram-me os autos conclusos.É a síntese do 

necessário.DECIDO fundamentadamente.Perlustrando os autos se afere 

que o reeducando laborou por 93 (noventa e três) dias no período 

compreendido entre 25 de maio de 2017 à 12 de setembro de 2017, 

fazendo jus, portanto, à remição de parte da sua pena.Nesta senda, com 

fulcro no art. 126, § 1º, inciso II, da LEP, DECLARO remidos 31 (trinta e um) 

dias da pena imposta ao reeducando, fruto dos 93 (noventa e três) dias 

trabalhados no período mencionado alhures.Assim, ELABORE novo 

cálculo de pena considerando os dias remidos, com urgência, uma vez 

que o recuperando está cumprindo pena em regime fechado.Com a vinda 

do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas dos autos à Defesa e ao 

Ministério Público, sucessivamente.Após o cumprimento das providências 

supramencionadas, venham os autos CONCLUSOS para a eventual 

homologação do novo cálculo.No mais, DETERMINO que seja oficiado ao 

Diretor do estabelecimento onde o recuperando está segregado para que 

forneça mensalmente atestado de comportamento carcerário, certidão de 

dias trabalhados e freqüência na participação em atividades de 

ensino.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, 

tendo em vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 07 de novembro de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32602 Nr: 749-19.2009.811.0099

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO BUSSOLARO, CLEOMAR BETTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que efetue o 

pagamento da guia de distribuição de carta precatória para a Comarca de 

Cascavel-PR, a ser obtida junto ao site do TJPR, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82938 Nr: 2892-63.2018.811.0099

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a notícia de pagamento do valor da dívida estampado no mandado de 

prisão (comprovante de transferência bancária), PROCEDA-SE À 

SOLTURA do executado VAUDINEI MANOEL FIRMINO VARGAS.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. ENCAMINHAR esta decisão servindo como ALVARÁ DE 

SOLTURA/MANDADO à Delegacia Judiciária de Polícia Civil de Juruena, 

colocando o executado VAUDINEI MANOEL FIRMINO VARGAS 

IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, salvo se por outro motivo estiver preso;

2. Após, INTIMAR a parte-exequente para se manifestar, requerendo o 

que de direito;

3. Após, ao Ministério Público;

4. Por fim, conclusos.

Cumprir.

Serve cópia do presente como servindo como ALVARÁ DE 

SOLTURA/MANDADO, considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 08 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34431 Nr: 850-22.2010.811.0099

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH KISCHKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - 

AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: 

CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641), SOLICITANDO A 

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO;

2. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

3. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, com as cautelas e providências de praxe;
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c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 3, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

5. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33242 Nr: 1057-55.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. I. MASSOLA LTDA - ME, ARIVANE INEZ 

MASSOLA, AURI JORGE STEFENI, RENATA STEFENI, FRANKLIN CLÁUDIO 

HADMANN JASPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:OAB-MT 6.912, João Jacques da Costa - OAB:OAB-MT 7.318

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar as Defesas dos denunciados 

Renata Stefeni e Auri Jorge Stefeni, para requerer o que entender 

necessário (oitiva de alguma testemunha, com indicação de endereço).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62153 Nr: 554-92.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ANDRADE

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para que efetue o 

pagamento das guias de distribuição de carta precatória para as 

comarcas de Niquelandia/GO, Juina/MT e Rio de Janeiro/RJ, comprovando 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26615 Nr: 1985-45.2005.811.0099

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE MARQUES PEIXOTO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7.240/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4482/MT, THIAGO ROSSETO SANCHES - 

OAB:6.552-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para efetue o 

pagamento da guia de distribuição de carta precatória para a Comarca de 

Campo Grande-MS, comprovando nos autos, no prazo, legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60801 Nr: 534-38.2012.811.0099

 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: MOIZES VOSNIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR SEBASTIÃO FERNANDES, DANIEL 

JOSE ALBERTI - Vulgo "Duda"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES COMIM - 

OAB:10024138-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 1017-05.2011.811.0099

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES VOSNIAK, JOÃO VOSNIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR SEBASTIÃO FERNANDES, WALDIR 

LUIZ WECKWERTH - Vulgo "Lavareda", CARLOS HENRIQUE ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 6.395B, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentro outros), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1606-22.2016.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma de Bessa Nogueira 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo as partes para 

querendo manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias a respeito 

da proposta de honorários periciais reduzidos para a importância de R$ 

27.480,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e oitenta), ainda indicando a 

possibilidade de parcelamento do montante, caso o juiz com sinta, em 4 

(Três parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 6.870,00 (Seis mil 

oitocentos e setenta reais) conforme ref.67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11388 Nr: 1231-65.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE CLEMENTE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico a tempestividade da Exceção de Pré-executividade de 

fls.188/194. POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente 

(artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao 

Art.1.255 da CNGC, intimo a parte autora, por intermédio de seus 

procuradores, e em cumprimento ao art.33, da Portaria nº01/2018-DF, para 

querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, referente a exceção 

de pré-executividade de interposta pela parte Requerida, fls.188/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1955-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT/ 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-34.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000345-34.2018.8.11.0034. REQUERENTE: JOSE RIBEIRO EDUARDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” ajuizada JOSÉ RIBEIRO 

EDUARDO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas já qualificadas na 

inicial. Denoto a necessidade de complemento da inicial. Sabe-se que as 

petições iniciais devem preencher os requisitos elencados nos artigos 319 

e 320 do CPC e outros eventuais, de forma que necessário que a peça 

seja instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Ocorre que a autora juntou como comprovante de endereço fatura de 

energia elétrica em nome de pessoa estranha à relação processual sem 

qualquer justificativa. Vale destacar que o documento é de suma 

importância para averiguação da competência do Juízo. Noutro giro, 

denoto que o valor da causa atribuído pelo requerente encontra-se errado, 

não correspondendo ao proveito econômico perseguido. Vê-se que o 

litigante pretende a declaração de inexistência do débito de R$ 332,84 e o 

recebimento de uma indenização de R$ 10.000,00, contudo, atribuiu ao 

valor da causa apenas a monta correspondente à indenização. Saliento 

que o CPC determina que havendo cumulação de pedidos a quantia 

atribuída ao valor da causa deve corresponder à soma dos valores de 

todos eles (art. 292, inciso VI). Desta forma, necessária a correção. 

Portanto, INTIME-SE a parte autora para completar a petição inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, instruindo-a com comprovante de endereço 

idôneo ou com justificativa idônea da apresentação do documento em 

nome de terceiro trazendo provas para tanto e corrigindo o valor da causa 

atribuído, sob pena de indeferimento. Em consequência, CANCELE-SE a 

audiência de conciliação designada em secretaria. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 07 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000313-29.2018.8.11.0034. REQUERENTE: JOSE PEDRO BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

VISTOS ETC. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada JOSÉ PEDRO BARBOSA DA SILVA 

em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, partes 

já qualificadas na inicial. Inicialmente, entendo que o pedido de concessão 

da justiça gratuita está PREJUDICADO, considerando que o artigo 54 da Lei 

9.099/95 garante o acesso ao Juizado Especial em primeiro grau 

independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas 

processuais. Por outro lado, denoto que o autor pugna pela concessão de 

tutela de urgência para retirada de seu nome do SERASA, SPC e SCPC. 

Desta forma saliento que aplicável ao caso as disposições do CPC que 

prevê a necessidade do preenchimento cumulativo de três requisitos para 

a concessão da tutela de urgência em seu artigo 300, a saber: a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

vindicado, também chamado de fumus boni iuris (caput); a existência de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo ou periculum in 

mora (caput); e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§3º). De início, deparo-me com a ausência de fumus boni iuris, 

imperando o indeferimento da medida pedida, considerando que o autor 

não trouxe documentos hábeis a indicar a irregularidade do débito cobrado 

pela requerida. Conforme se tem dos autos os débitos consistem em 

encargos referentes à uma conta corrente que o autor possui com a ré. 

Ocorre que não basta a ausência de movimentação para cancelamento da 

conta, sendo de conhecimento de qualquer correntista que enquanto ativa 

gerará encargos e tarifas descontados mensalmente. Além disso, a 

resolução que considerava inativa a conta sem movimentação há mais de 

seis meses não se encontra mais vigente, considerando-se legítimos os 

débitos de manutenção quando não demonstrado o pedido do cliente de 

encerramento da conta, como vemos do seguinte julgado do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO DE NOME DE CORRENTISTA – DÉBITOS GERADOS POR 

TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE 

CONTA BANCÁRIA INATIVA SEM MOVIMENTAÇÃO – ARTIGO 2º, INCISO III 

E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/93 DO BACEN – 

NORMATIVO REVOGADO PELA RESOLUÇÃO Nº 2.303/96 DO BACEN – 

ENCERRAMENTO DE CONTA A DEPENDER DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO 

FORMAL DO CORRENTISTA – NÃO COMPROVAÇÃO – DÉBITOS 

REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – RECURSO 

PROVIDO. A norma do artigo 2º, inciso III e parágrafo único, da Resolução 

nº 2.025/93 do BACEN, segundo o qual se deve considerar inativa a conta 

bancária sem movimentação há mais de seis meses, foi revogada pela 

Resolução nº 2.303/96 do BACEN, de modo que o encerramento de conta 

corrente depende de prévia solicitação expressa e por escrito do 

correntista. Ausente a comprovação da solicitação expressa do 

cancelamento ou encerramento da conta corrente, os débitos constituídos 

pelas tarifas cobradas pela manutenção da referida conta se revelam 

legítimos, de modo que a negativação do nome do correntista constitui 

exercício regular de um direito do banco credor. Aliás, vendo o extrato 
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acostado pelo requerente, vê-se que os mesmos encargos vinham sendo 

descontados à época da última movimentação, quando o litigante 

depositou valor para positivar o saldo em conta, de forma que ao parar de 

movimentá-la por mais de 03 anos, sem sequer solicitar seu encerramento, 

assumiu risco da nova cobrança dos encargos dos quais já estava ciente. 

Assim, a princípio, não há elementos que indiquem a probabilidade do 

débito ser ilegal, impondo-se o indeferimento da tutela pedida. Por tal 

razão, já ausente o primeiro dos requisitos para a concessão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência com fulcro no artigo 300 do CPC. Por outro 

lado, DETERMINO a realização de audiência para buscar a solução 

consensual do conflito, a ser realizada pela conciliadora do Juízo e 

designada pela secretaria do Juizado Especial Cível. Depois, CITE-SE o 

requerido e INTIME-O para comparecer à solenidade designada, sob pena 

de revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95). Se não houver acordo, o requerido 

poderá oferecer contestação até o momento da audiência de instrução e 

julgamento. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 09 de novembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000241-42.2018.8.11.0034. REQUERENTE: RICARDO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS ETC. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada RICARDO PEREIRA DE LIMA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

partes já qualificadas na inicial. O autor pugna pela concessão de tutela de 

urgência para suspender a cobrança do débito e as medidas coercitivas 

para pagamento, como inclusão de seu nome no SPC/SERASA e corte do 

fornecimento de energia. Aplica-se ao caso as disposições do CPC que 

prevê a necessidade do preenchimento cumulativo de três requisitos para 

a concessão da tutela de urgência em seu artigo 300, a saber: a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

vindicado, também chamado de fumus boni iuris (caput); a existência de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo ou periculum in 

mora (caput); e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§3º). De início, constato a ausência de fumus boni iuris, 

imperando o indeferimento da medida pedida, considerando que o autor 

não trouxe documentos hábeis a indicar a irregularidade do débito cobrado 

pela requerida. Em que pese a discussão acerca da possível 

arbitrariedade da reclamada no procedimento unilateral para apuração de 

eventuais valores não pagos (sonegados) no medidor do postulante, o 

autor não colacionou aos autos o histórico dos registros de consumo de 

energia elétrica, que a princípio poderiam alicerçar suas alegações 

expostas na peça basilar. Ademais, não há como aferir, neste momento 

processual, se a perícia realizada pela reclamada foi efetivamente 

unilateral ou se foi oportunizada a participação do consumidor na sua 

elaboração, uma vez que a inicial apresenta somente a notificação dos 

resultados da perícia e três faturas de energia. Assim, a concessão da 

tutela se basearia em meras conjecturas, o que tornaria a decisão 

temerária e arbitrária, violando-se, ainda, o dever de fundamentação do 

convencimento. Por tal razão, já ausente o primeiro dos requisitos para a 

concessão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência com fulcro no artigo 

300 do CPC. Por outro lado, DETERMINO a realização de audiência para 

buscar a solução consensual do conflito, a ser realizada pela conciliadora 

do Juízo e designada pela secretaria do Juizado Especial Cível. Depois, 

CITE-SE o requerido e INTIME-O para comparecer à solenidade designada, 

sob pena de revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95). Se não houver acordo, o 

requerido poderá oferecer contestação até o momento da audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 07 de novembro de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79717 Nr: 1013-73.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SANTINA CIMELLO MEURER

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

FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

Diante da Documentação juntada aos autos às fls. 105/107, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para que este se manifeste acerca da 

documentação juntada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78653 Nr: 242-95.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PEDRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, MUNICÍPIO DE FELIZ 

NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação Ordinária de preceito cominatório, com pedido de 

Antecipação de Tutela e Multa Cominatória proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, em substituição processual de Pedro Martins, 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Feliz Natal/MT.

A inicial (fls. 04/08) veio acompanhada dos documentos de fls. 09/23.

A Liminar foi deferida em decisão de fls. 39/43.

Em cota ministerial de fls. 84, o Parquet informa que em contato com o 

paciente, este informou que recebeu os medicamentos, sendo assim 

houve o cumprimento espontâneo da obrigação imposta, sendo assim 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me conclusos.

Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do NCPC.

 Pois bem. Em detida análise aos autos, vislumbro que a questão posta em 

juízo consiste no fornecimento dos medicamentos, a serem custeados 

pelos requeridos.

Assim, considerando, as manifestações juntadas aos autos pelo Parquet 

(fls. 84), verifica-se que já foi devidamente cumprido o objetivo 

determinado dos presentes autos, não mais subsistindo motivo para o 

prosseguimento do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

 Sem custas, eis que beneficiário da Justiça Gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e, cumpridas todas 

as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

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.: 49207 Nr: 898-33.2009.811.0093
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleonice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Assim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

Cumpra-se INTEGRALMENTE e imediatamente a Decisão de fls. 161, 

expedindo-se o necessário com máxima urgência. Diante das 

manifestações e certidões de fls. 198/199.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 228-95.2018.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gefferson Cavalcanti Paixão - 

OAB:MT/23125/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para a data de 30.01.2019, às 

13h30min. Inclua-se a audiência na pauta do Juízo titular da Vara Única.

 Cite-se e intime-se a requerida, devendo constar no mandado de citação 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante artigo 695, 

§ 1º, do CPC.

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados. Se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Postergo a análise da tutela de urgência para após a tentativa de 

conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90209 Nr: 2517-40.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Amorin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 655,52 

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), 

conforme a sentença de folhas 74 a 76. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 242,12 (duzentos e quarenta 

e dois reais e doze centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87186 Nr: 559-19.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karenn Lorrany de Lima 

Cruz - OAB:39.994 OAB/GO

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 995,00 

(novecentos e noventa e cinco reais), conforme a sentença de folhas 80. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 497,50 (quatrocentos 

e noventa e sete reais e cinquenta centavos) para recolhimento de custas 

e R$ 497,50 (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84532 Nr: 487-66.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COSMO CARLOS DE PAULA, Cpf: 

00535681178, Rg: 17588308, Filiação: Rosalina Faustino de Paula e João 

Carlos Sobrinho, data de nascimento: 12/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Guarantã do Norte-MT, solteiro(a), vaqueiro. 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 ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, e CONDENO o acusado COSMO CARLOS DE 

PAULA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas 

previstas no art. 217-A, do Código Penal brasileiro. Condeno o réu, ainda, 

ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804, do Código 

de Processo Penal.Passo a individualizar a pena.Atento às diretrizes do 

artigo 59 do Código Penal observo que a culpabilidade do condenado é 

elevada. O crime foi praticado não só contra menor de 14 anos como 

também com adolescente recém saído da infância eis que a vítima tinha 

completado 12 anos menos de um mês antes da prática da conjunção 

carnal. Assim, o índice de reprovabilidade da conduta é elevado e revela 

necessidade de recrudescimento da pena base, porquanto desborda de 

uma situação ordinária do crime estupro de vulnerável. As circunstâncias 

em que o crime ocorreu também estão a ensejar maior reprimenda. Antes 

da prática da conjunção carnal com a adolescente, o acusado assediou a 

adolescente com a troca de beijos. A então criança foi seduzida pelo 

acusado dentro da residência de sua mãe, ambiente familiar que deveria 

aparentar segurança à vítima e seus familiares. O acusado não registra 

antecedentes aptos a ensejar o aumento da pena, nos termos do que 

dispõe a Súmula 444 do STJ. Não há elementos nos autos que permitam a 

valoração, positiva ou negativa, acerca da conduta social e personalidade 

do condenado. O motivo do delito é natural à espécie e não enseja 

valoração negativa. As consequências do crime são graves. Conforme 

depoimentos testemunhais, a vítima encontra-se vivendo em local 
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desconhecido de seus familiares e apesar de sequer ter atingido a 

maioridade civil possui uma filha em tenra idade, deixou a escola e passou 

a viver à margem da sociedade juntamente com seu algoz, o que também 

desborda do ordinário. Tais fatos justificam a negativação das 

consequências em desfavor do acusado. O comportamento da 

vítima¸conquanto se tratasse de uma criança, pode ter tido influência na 

consumação do crime, não em razão de sua anuência com a prática da 

conjunção carnal – que é irrelevante, mas sim o seu histórico de fugas de 

casa e seu comportamento destoante da idade que possuía. Assim, 

havendo três circunstâncias desfavoráveis e uma circunstância 

favorável, aumento a pena base em 2/8. Considerando que o intervalo de 

mobilidade nesta fase é de 7 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 

8 anos e a máxima de 15 anos de reclusão, fixo a pena base em 10 (dez) 

anos de reclusão.Na segunda fase, observa-se a presença da atenuante 

da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Ainda que a 

confissão tenha se dado somente em sede policial, em atenção ao 

constante na Súmula 545 do STJ, de rigor seu reconhecimento.O fato do 

crime ter sido praticado contra adolescente é irrelevante nesta fase eis 

que tal condição é elementar do tipo penal.Assim, em razão da confissão, 

atenuo a pena em 1/6 e fixo-a, nesta fase, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão.PENA DEFINITIVANão havendo causas de aumento ou 

diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena em 8 (oito) anos 

e 4 (quatro) meses de reclusão.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o regime 

inicial de cumprimento de pena deve ser o FECHADO.DA DETRAÇÃOA 

detração constante no art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto, uma vez que o 

acusado encontra-se solto.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Incabível a 

substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos próprios da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

presentes no artigo 44 do Código Penal. DO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEConquanto tenha o réu respondido a boa parte do processo 

em liberdade, vê-se que houve total descumprimento de todas as medidas 

cautelares a ele impostas, as quais, por expressa determinação legal, são 

substitutivas da prisão e baseiam-se no senso de responsabilidade do 

acusado, que compromete-se a bem cumpri-las sob pena ver-se 

novamente preso a fim de garantia a incolumidade pública. O caso dos 

autos revela a danosidade decorrente da absoluta falta de fiscalização de 

tais medidas cautelares diversas da prisão. Não obstante o acusado 

estivesse proibido de se aproximar da vítima, conforme decisão de folhas 

76/78, durante o decurso da instrução processual continuou a investir 

contra a vítima, o que acarretou a decretação de sua prisão preventiva. 

Solto por meio de Habeas Corpus, apesar de expressamente ter-se 

consignado naquela decisão o dever do acusado comparecer a todos os 

atos processuais, sob pena de revogação do benefício, deixou de se 

fazer presente na audiência de instrução, estando atualmente em local 

incerto e não sabido.O acusado tem nítido desapreço pela lei e pelo 

sistema de justiça. Não bastasse ter conspurcado contra a dignidade de 

uma criança de 12 anos recém completados, descumpriu TODAS as 

medidas cautelares substitutivas da prisão deferidas em seu benefício 

durante a instrução processual.Com este histórico, o risco de que, agora 

condenado, venha a furtar-se da aplicação da lei é iminente e merece ser 

devidamente acautelado com sua prisão preventiva.Destarte, na forma do 

art. 312 do Código Penal, para garantir a aplicação da Lei Penal, DECRETO 

a prisão preventiva do condenado, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se o mandado de prisão.Efetuada a 

prisão, forme-se o executivo provisório e encaminhe-se para o local da 

custódia.Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado: 1) Inclua-se o nome 

do réu no rol dos culpados;2) Oficie-se à Secretaria de Segurança 

Pública;3) Lance-se a condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do 

disposto no art. 15, III, da CF;4) Expeça-se guia de execução definitiva, 

acompanhada das peças necessárias, formando-se o respectivo 

executivo e encaminhando-se ao local de cumprimento da pena.Após, não 

havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

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, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 26 de setembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 2813-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Wesley Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO WESLEY ROSA DA SILVA, Rg: 

000980784, Filiação: Miguel Lopes da Silva e Denilza Garcia Lopes da 

Rosa, data de nascimento: 09/12/1988, brasileiro(a), natural de Rolim de 

Moura-PR, convivente. 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 ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

o acusado RENATO WESLEY ROSA DA SILVA como incurso nas penas 

do art. 180 do Código Penal Brasileiro.Na forma do art. 804 do CPP, 

condeno-o, ainda, a arcar com as custas processuais incidentes à 

espécie.Passo a dosar a pena.Atento ao sistema trifásico, noto que todas 

as circunstâncias judiciais são comuns à espécie delitiva. Assim, fixo a 

pena base em 1 (um) ano de reclusão.Ausentes circunstâncias 

agravantes e atenuantes bem como causas de aumento ou diminuição, 

torno definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias 

multa.Fixo o valor do dia multa em 1/30 do Salário Mínimo.Nos termos dos 

art. 33, parágrafo 2º, “c”, do CP, fixo como regime inicial de cumprimento 

de pena o ABERTO.A detração constante no art. 387, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial 

imposto.Na forma do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de 

prestação pecuniária, que arbitro em 2 (dois) salários mínimos.Nos termos 

do item 7.32.6, inciso III, da CNGC, com redação dada pelo Provimento 

05/2015, determino que o valor referente ao pagamento da prestação 

pecuniária reverta em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de 

Guarantã do Norte-MT.Transitada em julgado:1-Inclua-se o nome do 

condenado no rol de culpados;2-Oficie-se ao TRE para fins do disposto no 

art. 15, III, da CF;3-Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública;4-Intime-se 

para pagamento das custas processuais.5-Intime-se para pagamento da 

multa.

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, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 16 de maio de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 5275-41.2004.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eronivaldo da Silva 

Vasconcelos - OAB:7850/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GALDINO GOMES DOS SANTOS, 

Filiação: Marinho Eustaquio Gomes dos Santos e de Maria Amélia Feitosa 

dos Santos, data de nascimento: 12/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Redenção-PA, solteiro(a), lavrador e motoqueiro. 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: Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu 

GALDINO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, nas sanções do 

art. 121, § 2°, IV, in fine, do Código Penal.DOSIMETRIA DA PENADiante do 
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princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos 

seguintes termos:A culpabilidade é normal à espécie. O réu não registra 

antecedentes criminais aptos a ensejar o aumento da pena na primeira 

fase da dosimetria. Quanto a sua conduta social e personalidade, em face 

da ausência do estudo específico nos autos, devem ser consideradas 

normais. Quanto aos motivos do crime, também se revelam naturais à 

espécie. As circunstâncias não implicam necessidade de recrudescimento 

da pena. Quanto às conseqüências, embora graves, integram o próprio 

tipo penal. Não é possível reconhecer que o comportamento da vítima 

tenha contribuído decisivamente para a consecução do crime, razão pela 

qual o valoro de forma neutra.Assim, ante a pena prevista para o crime de 

homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, e 

considerando que as circunstâncias judiciais são de todo favoráveis ao 

acusado, fixo a pena-base para o delito em 12 (doze) anos de 

reclusão.Na segunda fase da dosimetria da pena, constato que não 

existem circunstâncias agravantes.No que concerne às atenuantes 

genéricas, o acusado confessou a autoria delitiva, o que poderia incidir a 

atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d" do Código Penal, 

todavia, consoante entendimento da súmula 231 do STJ, referida 

atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.Ausentes 

causas de diminuição e de aumento da pena, fica fixada de forma 

definitiva a pena em 12 (doze) anos de reclusão.SUBSTITUIÇÃO POR 

RESTRITIVA DE DIREITOSTendo em vista o montante da pena aplicado e o 

não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do Código 

Penal, incabível falar em substituição por restritiva de direitos. REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENANos moldes do art. 33, parágrafo segundo, alínea 

"a", do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o 

cumprimento da pena.DA DETRAÇÃOPasso a analisar a detração da pena 

em função da alteração do art. 387 do Código de Processo Penal.Tendo o 

acusado permanecido detido durante 41 (quarenta e um) dias, deve ser 

mantido o regime inicial FECHADO.FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMAEm 

atenção ao que determina o art. 387, inciso IV, do CPP, observo não haver 

elementos suficientes a impor ao réu o pagamento de indenização mínima 

à vítima, sobretudo em razão da ausência de requerimento expresso neste 

sentido, bem como a inexistência de abertura de contraditório.DO DIREITO 

EM RECORRER EM LIBERDADETendo em vista o montante de pena 

aplicado ao acusado, o regime inicialmente FECHADO e por se encontrar o 

réu foragido, na forma do art. 312, para assegurar a aplicação da lei 

penal, não concedo ao condenado o direito de recorrer em 

liberdade.DELIBERAÇÕES FINAISNos termos do artigo 804 do Código de 

Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais. 

Contudo, sendo assistido pela defesa dativa, o que faz presumir ser 

pessoa de parcos recursos financeiros, deixo sobrestado o pagamento 

enquanto perdurar seu estado de pobreza.Com o trânsito em 

julgado:a)lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b)lance-se a 

condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do disposto no art. 15, III, 

da CF;c)forme-se o executivo de pena do condenado;d)após, não 

havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publicada no salão nobre da Câmara de Vereadores do 

Município de Guarantã do Norte/MT, aos 21 dias do mês de novembro de 

2017, às 11h40min, saindo as partes intimadas para os efeitos 

recursais.Guarantã do Norte, 21 de novembro de 2017.

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, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 17 de maio de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84749 Nr: 713-71.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Ferreira Ananias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UANDERSON FERREIRA ANANIAS, Cpf: 

04345676126, Rg: 2447271-9, Filiação: Tereza Ferreira Martins e 

Francisco da Silva Ananias, data de nascimento: 11/09/1992, brasileiro(a), 

natural de Matupá-MT, convivente, serviços gerais. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva, ABSOLVO o Denunciado Uanderson Ferreira Ananias 

pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código 

Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal, e CONDENO-O como incurso nas penas do artigo 244-B do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.Passo a dosar a pena.Atento ao artigo 59 do 

Código Penal, observo que todas as circunstâncias são normais à espécie 

delitiva praticada pelo Denunciado, de sorte que vai fixada a pena base no 

mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.Sem agravantes. Apesar de 

existir atenuantes, deixo de considera-las em razão da súmula 231 do 

STJ.Sem majorantes ou privilégios.Dessa forma, a pena perfaz o total de 1 

(um) anode reclusão.Fixo o regime inicial aberto.Concedo ao Condenado o 

direito de recorrer em liberdade.Na forma do artigo 44, § 2°, do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, 

consistente em prestação de serviços à comunidade. Descumprida a pena 

restritiva, na forma do art. 44, § 5º, do Código Penal, converter-se-á em 

privativa de liberdade.Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas 

processuais ante sua hipossuficiência financeira, tendo sido patrocinado 

por defensor dativo.Transitado em julgado, determino à Secretaria as 

seguintes providências:1) Inclua-se o nome do Réu no rol dos culpados;2) 

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública;3) Lance-se a condenação 

no Sistema INFODIP WEB para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal;4) Forme-se o executivo de pena;Ciência ao 

Ministério Público e à Defensora Dativa, intimando-se o Denunciado 

pessoalmente, a fim de manifestar interesse, ou não, em recorrer da 

presente sentença, bem como para dar início ao cumprimento da 

pena.Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Guarantã do Norte-MT, 07 de agosto de 

2017.Diego HartmannJuiz 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, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 27 de abril de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83177 Nr: 2510-19.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6.019-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINO VIEIRA DE CARVALHO, Cpf: 

96647990178, Rg: 1497702-8, Filiação: Sebastiana Vieira de Carvalho e 

Miguel Bernardo de Carvalho, data de nascimento: 20/10/1963, 

brasileiro(a), natural de Patos-PB, solteiro(a), serviços gerais. 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 ação e condeno SEVERINO 

VIEIRA DE CARVALHO, vulgo “Paraíba” qualificado nos autos, como 

incursos nas penas do artigo 155, § 4º, incisos IV, todos do Código 

Penal.Passo a individualizar a pena.ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO 

PENALDe um modo geral, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao 

réu, visto que sequer constam informações de antecedentes nas 

certidões de f. 85/93, todavia, as circunstâncias praticadas em concurso 

de pessoas, devem ser valoradas, nesta fase, porque não podem ser 

valoradas, na terceira, nem na segunda fase (artigo 62 do CP). Pena-base 

em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.Não há causas de 

aumento ou de diminuição de pena, com pena definitiva em 2 (dois) anos 
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de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDe um modo geral, as circunstâncias 

judiciais são favoráveis ao réu, conforme narrado anteriormente. Devendo 

a pena-base restar no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.Pena 

definitiva para este delito em 1 (um) ano de reclusão.ARTIGO 69 DO 

CÓDIGO PENALTendo em vista que atendidos os requisitos do artigo 69 do 

Código Penal, as penas devem ser cumuladas, restando a pena definitiva 

em 3 (três) anos de reclusão e a 30 (trinta) dias-multa.PROVIDÊNCIAS 

FINAISO regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º,“c”, do Código 

Penal, deve ser o regime inicial aberto. Presentes os requisitos do artigo 

44 do Código Penal, substituo a pena de prisão por pena restritiva de 

direitos, cuja espécie será fixada pelo juízo admonitório.O réu poderá 

apelar em liberdade.Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de 

execução, bem como lance o nome do réu no rol de culpados e ainda 

informe-se ao órgão de registro de antecedentes estadual e federal, e à 

Justiça Eleitoral. Expeça-se o que mais for necessário.Isento o réu ao 

pagamento das despesas processuais.Expeça-se imediatamente, alvará 

de soltura.P. R. I.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 24 de abril de 2018

Loir Fabio da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35973 Nr: 2086-79.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Viana Santos, Armando Placido de 

Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B 

OAB/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARMANDO PLACIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, Cpf: 25245439867, Rg: 32153863-8, Filiação: Armando Plácido de 

Oliveira e Benedita Lourice de Oliveira, data de nascimento: 25/08/1975, 

brasileiro(a), natural de São Jose dos Campos-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do Denunciado Moisés Viana 

Santos pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, e artigo 

171, § 2°, inciso I, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos 

termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, e 115, todos do Código 

Penal;JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Denunciado Armando Plácido 

de Oliveira Júnior, pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1, inciso 

III, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código 

Penal; e CONDENO-O como incurso nas sanções do artigo 171, § 2°, 

inciso I, do Código Penal.Passo a dosar a pena.Atento ao artigo 59 do 

Código Penal, observo que todas as circunstâncias são normais à espécie 

delitiva praticada pelo Denunciado, de sorte que vai fixada a pena base no 

mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.Ausentes agravantes e/ou 

atenuantes.Ausentes majorantes e/ou privilégios.A pena perfaz 1 (um) 

ano de reclusão.Fixo o regime inicial aberto.Concedo ao Acusado o direito 

de recorrer em liberdade.Substituo a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, 

na forma do artigo 44 do Código Penal.Deixo de condenar o Réu ao 

pagamento das custas processuais ante sua hipossuficiência financeira, 

tendo sido patrocinado por defensor público.Transitado em julgado, 

determino à Secretaria as seguintes providências:1) Inclua-se o nome do 

Réu no rol dos culpados;2) Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública;3) 

Lance-se a condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;4) Forme-se o executivo de 

pena;Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, intimando-se o 

Denunciado pessoalmente, a fim de manifestar interesse, ou não, em 

recorrer da presente sentença, bem como para dar início ao cumprimento 

da pena.Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

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, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 15 de dezembro de 2017

Marcos Conceição Caldas Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41538 Nr: 918-71.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16.071 - OAB/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON APARECIDO FERREIRA, Cpf: 

03162531110, Filiação: Almerinda Maria Ferreira Santos, data de 

nascimento: 04/07/1990, brasileiro(a), natural de Guarantã do Norte-MT, 

convivente, auxiliar de pedreiro, Telefone 66-96251285. 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, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 06/09 para 

CONDENAR EMERSON APARECIDO FERREIRA, brasileiro, solteiro, filho de 

Almerinda Maria Ferreira, nascido nesta cidade, aos 04/07/1990, residente 

na Rua das Videiras, nº. 592, Bairro Jardim Aeroporto, Bairro Aeroporto, 

no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei nº. 

8.069/90, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal 

Brasileiro.DOSIMETRIA DA PENA.Furto qualificadoCom fulcro no artigo 59 e 

68 do Código Penal passo a fixação da pena.Pena – base:Considerando 

que o acusado é reincidente na prática delituosa, fixo a pena base em 2 

(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 15 dias – multa.Fixo dia multa 

em 1/30 do salário mínimo.Agravantes e atenuantesNão existem 

agravantes a serem aplicadas.No entanto, por ser o agente menor de 21 

(vinte e um) anos, na data do fato, atenuo a pena em 1/6 (5 meses e 15 

dias).Não havendo outros fatores a incidirem na modificação da pena nas 

demais fases, fixo a pena definitiva da acusado EMERSON APARECIDO 

FERREIRA em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão, e 15 dias – multa.Corrupção de menoresConsiderando que o 

acusado é reincidente na prática delituosa, fixo a pena base em 1 (um) 

ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.Agravantes e 

atenuantesNão existem agravantes, devendo a pena ser atenuada em 1/6 

(2 meses e 22 dias), por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na 

data do fato.Não havendo outros fatores a incidirem na modificação da 

pena nas demais fases, fixo a pena definitiva da acusado EMERSON 

APARECIDO FERREIRA em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias 

de reclusão.Concurso material As penas devem ser somadas, visto que 

os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.Fixo a 

pena definitiva do acusado EMERSON APARECIDO FERREIRA, em 3 (três) 

ano, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, 

devendo a regime inicial da pena ser o regime semiaberto.Da substituição 

da penaNa forma do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de 

prestação pecuniária, que arbitro em 2 (dois) salários mínimos.Nos termos 

do item 7.32.6, inciso III, da CNGC, com redação dada pelo Provimento 

05/2015, determino que o valor referente ao pagamento da prestação 

pecuniária reverta em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de 

Guarantã do Norte-MT.Inexistindo quaisquer dos motivos que justificam a 

prisão preventiva, poderá o mesmo recorrer em liberdade.Intime-se 

pessoalmente o sentenciado, acerca da presente sentença penal 

condenatória.Transitado em julgado, determino à Secretaria as seguintes 
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providências:1) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.2) Oficie-se à 

Secretaria de Segurança Pública.3) Oficie-se ao TRE para fins do art. 15, 

III da CF.4) Forme-se o executivo de pena5) Intime-se o réu para 

pagamento da multa.6) Intime-se o réu para pagamento da prestação 

pecuniária.7) Intime-se o réu para pagamento das custas processuais. 

Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 13 de dezembro de 2017

Marcos Conceição Caldas Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20336 Nr: 1053-30.2004.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA GIONCO

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

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçao da parte autora que o processo encontra-se em cartório para 

cópia, pelo prazo de 05 dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 100-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Machado Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacílio Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 100-34.2018.811.0036

Código: 54418

Cível

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 102/103, pois para o deferimento 

da citação por edital necessita da comprovação DOCUMENTAL que houve 

o esgotamento das tentativas pela parte autora de localização do 

endereço dos requeridos em comento, como, por exemplo, certidão 

negativa de busca em bancos de dados privados e públicos disponíveis 

na sociedade.

 Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe nos autos o endereço atualizado do requerido 

OTACÍLIO SILVÉRIO FERREIRA, para a citação pessoal dele, sob pena de 

extinção do feito, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34346 Nr: 1063-81.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garças Energia e Participações S/A, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

Promotor de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Andrade Barreto 

Luzivotto - OAB:43.069, Francisco Zardo - OAB:PR 35.303, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.CIÊNCIA ao Ministério 

Público, às Defesas e à Comarca de Alto Garças.Transitada em julgado 

esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente 

de nova determinação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Guiratinga/MT, 08/11/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 2627-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido liminar exposto na petição inicial:1) 

Primeiramente, DETERMINO que o presente processo tramite em SEGREDO 

DE JUSTIÇA por tratar-se de interesse de menor, conforme estabelece o 

art. 189, II, do NCPC.2) Dessa forma, DETERMINO com urgência, a busca e 

apreensão da criança M. DOS S. G., menor impúbere, qualificada nos 

autos, no endereço Rua Simião Arraia, nº 1582, União, Barra do 

Garças/MT, CEP: 78600-000 a ser entregue a sua genitora, ora autora, 

MARCILIA BATISTA DOS SANTOS a qual possui a guarda legal da menor. 

3) Nesse sentido, EXPEÇA-SE, com urgência, o competente Mandado de 

Busca e Apreensão de Menor, incluindo em seus termos que a medida 

deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, com reforço policial se 

necessário, no endereço da requerida indicado na petição inicial, isso é, 

Rua Simião Arraia, nº 1582, União, Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000 

ou onde estiver a criança. Além disso, DETERMINO que no cumprimento do 

mandado esteja presente a genitora MARCILIA BATISTA DOS SANTOS, 

cujo telefone de contato está expresso nos pedidos (66) 99615-9996, a 

quem criança deverá ser entregue juntamente com seus pertences, 

adotando o Sr. Meirinho todas as cautelas para evitar transtornos e 

traumas a menor.4) Para o cumprimento do referido mandado, EXPEÇA-SE, 

com urgência, CARTA PRECATÓRIA a Comarca de Barra do Garças/MT, 

local onde, atualmente, se encontra a infante,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 2715-31.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzani Da Costa Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51624

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

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 às fls.94, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.
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Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 3130-14.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Silva Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 52867 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por MARCELO SILVA MORAES em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social –INSS. Nomeio a Assistente Social judicial de Guiratinga 

para a pesquisa socioeconômica)?Nomeio como perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente..Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para 

o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 3573-62.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva Borges

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53822

 Vistos etc.

RECEBO a apelação retro, apenas no efeito devolutivo.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48559 Nr: 1367-75.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15261

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 24 (vinte e quatro) horas 

anexar nos autos a guia e o comprovante de pagamento anexas à Ref. 46, 

de forma LEGÍVEL, vez que encontram-se ilegíveis para fins de 

vinculação, conforme informação de Ref. 54.

Guiratinga - MT, 8 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37251 Nr: 723-06.2015.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Souza Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37251

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que se manifeste quanto a 

impugnação à execução de fls.192/196, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47052 Nr: 605-59.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmi Ribeiro dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 47052

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à planilha de 

cálculos, apresentada pela Autarquia, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 2856-50.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sansão Ferreira dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 52026

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

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 às fls.106, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.
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Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47716 Nr: 959-84.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divani de Souza Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 47716

 Vistos etc.

RECEBO a apelação retro, no efeito suspensivo e devolutivo.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41299 Nr: 479-43.2016.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edetrudes Ferreira Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41299

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

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 às fls.218/220, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1067-84.2015.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGRS, EdBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS, I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 38008

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 2712-42.2018.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Luís Brito Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2712-42.2018.811.0036 (61063)

Ação de Cobrança

Decisão.

Vistos, etc.

A parte autora requereu o parcelamento das custas iniciais em 6 (seis) 

vezes. Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

qualquer documento suficiente que se preste para provar que o autor é 

pobre nos termos da Lei 1060/50, uma vez que apenas a declaração do 

advogado de que a cliente é não possui condições de arcar com a 

integralidade das custas nos termos da lei é bastante frágil, para 

demonstrar o alegado.

Ademais, importante ressaltar, que somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, pois tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso a justiça daqueles que são considerados 

hipossuficientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda.

Assim, não basta a mera declaração acostada a inicial ou simples pedido, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme estabelece o 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Diante do exposto:

1) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com cópia de comprovante de 

rendimento ou as três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, 

outro documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade do parcelamento das custas.

2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 08/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 1590-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça, Aparecido 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Batista de Souza - 

OAB:14.102, Sirléia Strobel - OAB:OAB/MT-5.256
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 Processo nº 1590-62.2016.811.0036

Código: 43851

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo às Respostas à Acusação apresentadas pelos réus.

O acusado ARCELEI MATOS DE MENDONÇA, apresentou preliminares que 

se confundem com o mérito da presente ação penal e como tal será 

pormenorizadamente analisada ao final da instrução processual.

Assim, DEIXO DE CONHECER as preliminares arguidas pelo acusado 

ARCELEI MATOS DE MENDONÇA.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 23/01/2019, às 

17h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, os interrogatórios dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE os acusados, APARECIDO FERREIRA DA SILVA e ARCELEI 

MATOS DE MENDONÇA, para que compareçam à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60339 Nr: 2420-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino José de Almeida, Lucas Dias 

Madureira, Fernanda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Autos n° 2420-57.2018.811.0036

Código: 60339

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fl.196, informando que a Defensoria 

Pública já patrocina os interesses do acusado Jesuino José de Almeida, 

nomeio a Drª. MARINA COSTA E CASTRO para patrocinar os interesses 

do acusado LUCAS DIAS MADUREIRA, fixando honorários advocatícios no 

valor de 02 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado 

de Mato Grosso.

Intime-se a causídica com urgência desta decisão, para oferecer resposta 

à acusação, no prazo de no prazo de 10 (dez) dias, por se tratar 

processo onde há réu preso.

 Saliento a causídica ora nomeada que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por motivo de 

foro íntimo, acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros 

processos, sem justificativa plausível, poderá ser interpretado como 

abuso de direito e consequente infração disciplinar, com informação à 

OAB para apuração de eventual violação a seu código de condutas.

Após a citação dos demais acusados, certifique a serventia a 

apresentação de resposta à acusação dos réus e voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento dos termos da certidão do Sr. Meirinho de ref. 53, tomando 

as providências necessárias no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2359-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2359-02.2018.811.0036 (60190)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Comprovado o recolhimento das custas do Sr.(a) Meirinho(a), DEFIRO o 

pedido da parte autora de fls. 33, pois o requerido manifestou, 

expressamente, perante o Oficial de Justiça (fl. 76) que o veículo em 

comento está na posse de terceiro domiciliado na cidade de 

Rondonópolis/MT, de modo que era sua obrigação processual informar o 

endereço completo de onde se encontra o automóvel objeto da presente 

lide, pois não pode de forma arbitrária embaraçar a realização da busca e 

apreensão determinada por este Juízo.

Dessa forma, EXPEÇA-SE BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente que se encontra em poder da parte requerida no endereço 

indicado na exordial e nas petições de fls. 33 e 35 ou outro local que 

possa ser localizado, nos termos da decisão de fls. 22.

 Inclusive, desde já, autorizo o cumprimento da Ordem nos termos do 

artigo 212, art. 536, §1º e §2º, 846, §1º a §4º, do NCPC, podendo o Sr(a). 

Oficial de Justiça requisitar, caso necessário, reforço policial, e nos 

termos do art. 846, §1º a §4º, do NCPC, proceder ao arrombamento se 

necessário, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se 

poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto 

possível, o conflito ou a contenda física com os requeridos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 15555 Nr: 299-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurenice Ramos Serji, Clodoaldo José Ramos Sergi, 

Adicionora Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liz Rejane Souza Tazoniero - 

OAB:10514/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA
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 Código nº 15555

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 18/12/2018 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 08 de novembro de 2018.

Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91068 Nr: 2196-36.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO PEREIRA DA SILVA, GUSTAVO LUIZ 

DE PAULA, DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18563, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão, formulado à 

ref. 30.Outrossim, traslade os documentos necessários para a Ação Penal 

nº 2337-55.2018.811.0096 - cód. 91342, com o consequentemente 

arquivamento deste APF.Intimem-se. Providências necessárias.Itaúba, 08 

de novembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91339 Nr: 2335-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJEBEL MARCIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Ato 

Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, 

sob pena de devolução da missiva, consoante despacho de ref. 4. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82119 Nr: 510-43.2017.811.0096

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da(s) Parte(s), para no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, consoante decisão a 

seguir parcialmente transcrita: “(...) Após, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Por fim, conclusos para 

deliberação. legal, pugnar o que entender de direito.(...)”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91128 Nr: 2220-64.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Carta Precatória nº: 2220-64.2018.811.0096 (Código: 91128)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Salmo Gomes de Oliveira

Vistos.

 Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91157 Nr: 2237-03.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:139527/SP

 Carta Precatória nº 2237-03.2018.811.0096 (Código nº 91157)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Paulo Sérgio Alves do Nascimento

 Vistos.

Intime-se o acusado PAULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO, para 

comparecer à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no 

dia 31/01/2019, às 16:45, face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91230 Nr: 2283-89.2018.811.0096

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2283-89.2018.811.0096 (Código 91230)Autora: Joana 

Martinez LopesRequerido: Valdir Moreira Vistos.RECEBO a inicial em todos 

os seus termos e DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme 

requerido, podendo ser revogado a qualquer tempo, acaso verificada as 

hipóteses legais.Processe-se em segredo de justiça, conforme determina 

o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Acerca do pedido de 

alimentos provisórios, resta provado o estado de filiação, porém em razão 
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da não comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios 

no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, a serem pagos a partir da citação, a ser depositado na conta 

indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, 

acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.Outrossim, entendo ser necessária a tentativa 

de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.Considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode 

e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço 

Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO 

que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da 

Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado.Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência a ser 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 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).Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91226 Nr: 2281-22.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUAÍRA / ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA CRISTINA LOPES 

RECHE - OAB:39941/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 2281-22.2018.811.0096 (Código nº 91226)

Autor: Edilson Pereira de Paula

Requerido: Município de Guaíra/ Estado do Paraná

 Vistos.

Intime-se a testemunha ODAIR JOSÉ DE SOUZA, para comparecer à 

audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 31/01/2019, 

às 16:00, face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91231 Nr: 2284-74.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Maciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACIR BORGES MONTEIRO - 

OAB:18.488/PR, FÁBIO AURÉLIO BORGES MONTEIRO - OAB:46431/PR

 Carta Precatória nº 2284-74.2018.811.0096 (Código nº 91231)

Autor: Ministério Público do Estado do Paraná

Réu: Jeferson Maciano

 Vistos.

Intime-se o réu JEFERSON MACIANO, para comparecer à audiência, a ser 

realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 31/01/2019, às 14:30, face a 

ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91339 Nr: 2335-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJEBEL MARCIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº: 2335-85.2018.811.0096 (Código: 91339)

Requerente: Banco Bradesco S.A

Requerido: Diebel Marcio Marques

Vistos.

 Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75229 Nr: 418-36.2015.811.0096

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TIBES AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 418-36.2015.811.0096 (Código 75229)

Requerente: Marli Tibes Aires

 Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

ACOLHO parcialmente o pedido de ref. 64.

Para tanto, INTIME-SE o INSS para que comprove, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença – 

implantação do benefício previdenciário, aposentadoria por idade –, sob 

pena de multa diária, que FIXO no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime o executado para que, junte ao feito os cálculos de acordo com a 

sentença de ref. 40, apresentando os valores a serem pagos ao 

exequente e seu patrono.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58620 Nr: 1921-03.2018.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Camargo Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA CRISTINA CINTRA 

ROSA - OAB:24217, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - 

OAB:24230/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, intime-se o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 
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autos cópia da sentença que fixou os alimentos, cópia dos documentos 

pessoais das partes e comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39192 Nr: 242-73.2016.811.0047

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FERNANDO BOM

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente planilha atualizada do débito, com inclusão da multa e/ou 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

Jauru, 8 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46241 Nr: 2152-04.2017.811.0047

 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: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cintia Alves Vasconcelos Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s) via DJE, 

a fim de que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Jauru, 8 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33491 Nr: 1914-16.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada deixou transcorrer o prazo sem 

a apresentação de embargos, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados em Ref: 35, pelo exequente, declaro como devido à parte 

exequente, a quantia discriminada no cálculo já referido e, por corolário, 

determino que se proceda da seguinte forma:

a) Determino que se requisite o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 

devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33003 Nr: 1670-87.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada deixou transcorrer o prazo sem 

a apresentação de embargos, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados em Ref: 62, pelo exequente, declaro como devido à parte 

exequente, a quantia discriminada no cálculo já referido e, por corolário, 

determino que se proceda da seguinte forma:

a) Determino que se requisite o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 
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devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINALDO DA SILVA NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-06.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificados 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-44.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o 

competente alvará para o levantamento dos valores depositados, 

conforme os dados bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANNI ORITA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-38.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOURENCO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-71.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PATRICIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento 

do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO SODRE DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento 

do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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IVANEZ ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-03.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA ARAUJO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter o seu nome 

protestado, pela reclamada de forma indevida. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. A parte reclamante ajuizou a presente ação, com 

pedido liminar, com o fito de ter o seu nome excluído dos órgãos de 

proteção ao crédito, o que foi garantido por decisão liminar, a qual torno 

definitiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (quinhentos reais). 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por JOSILENE DA 

SILVA ANDRIGO, em face da reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo, em síntese, que por culpa 
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exclusiva da reclamada teve o seu nome protestado, indevidamente, vez 

que os valores cobrados já haviam sidos contestados e declarados 

indevidos por decisão judicial com o transito em julgado. Assim, ajuizou a 

presente ação requerendo a concessão de tutela antecipada, para que 

seu nome fosse excluído dos órgãos de proteção ao crédito, além da 

condenação da requerida ao pagamento pelo dano moral. Da análise dos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que permitiu que 

houvesse a formação de contrato de prestação de serviço, sem a 

concordância da parte autora, bem como não poderia haver tal inscrição, 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem a devia comunicação ao 

autor, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, 

tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pelo protesto indevido do nome da parte reclamante, pela parte 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

gerando no autor dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de 

estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. 

Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não 

se afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido contido na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por JOSILENE DA SILVA ANDRIGO, em face da reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para: a) 

CONFIRMAR a decisão liminar anteriormente deferida, com o fito de 

providenciar a retirada do protesto feito indevidamente, o que foi garantido 

por decisão liminar, a qual torno definitiva, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (quinhentos reais); b) CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47891 Nr: 1670-45.2009.811.0109

 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: TRIÂNGULO PISOS E PAINÉS LTDA., INDÚSTRIA DE 

COMPENSADOS TRIÂNGULO LTDA., DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN 

DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BARBOSA PORSCH, ZULEMA MAURÍLIA 

BARBOSA PORSCH, INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRIÂNGULO O MATO 

GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, JOSÉ LEONEL FRANCO, MERCEDES ABEGÃO FRANCO, ALTAYR 

CYRO GUBERT, IVONE ZENI GUBERT, JOÃO FRANCISCO PINTO, 

CAPISTRANO FELIX DA COSTA, GONÇALO DE MORAIS DIAS, JUVENAL 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A, LUIZ CARLOS M. NEGREIROS - OAB:3.530/MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MOZART PIZZATTO 

ANDREOLI - OAB:9.113/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15.383, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A, Graziele Cristina Tobias de Miranda (Defensora 

Pública) - OAB:, Leonardo José de Aquino - OAB:9255-MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MARCOS DANIEL 

PEREIRA CAVALCANTE - OAB:16.396, MOZART PIZZATTO ANDREOLI 

- OAB:9.113/PR, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:41762, 

REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:5871/MS, thiago d abiner fernandes - OAB:12049

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR a partes, para no prazo comum de 10 

(dez) dias, manifestarem acerca da complementação do laudo pericial de 

fls. 977/988 e seguintes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MEDINA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 14:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-36.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE ROMUALDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 14:20.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-21.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 14:40.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-06.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO ARRAIS SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 15:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-88.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA HORACIO DE MELO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 15:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PABLO FERNANDO MANNRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

21/02/2019 às 16:40.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS (REQUERIDO)

ANGELA BENEDITA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, procedo a intimação dos advogados das partes 

para comparecerem na audiência de conciliação designada para a data 

27/11/2018 às 15:00.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59333 Nr: 1784-65.2015.811.0111

 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: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida, para providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

intimação das testemunhas arroladas para audiência designada para o dia 

14/12/2018, bem como para juntar aos autos a guia de recolhimento das 

custas de distribuição da carta precatória a ser expedida para Comarca 

de Sinop-MT, devendo juntar aos autos as guias recolhidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 53285 Nr: 1393-81.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 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) da parte ré, Dr(ª): Ivaine Molina Junior 

(OAB - (21264/O), por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, 

para que tome ciência da nomeação.

DESPACHO: Vistos. 1) Decreto a revelia porquanto o acusado mudou-se 

de domicílio sem informar o Juízo (CPP, art. 367). 2) Tendo em vista a 

renúncia do advogado, NOMEIO em substituição o advogado Ivaine Molina 

Junior em defesa de Saulo Leite da Silva. Intime-o para que tome ciência 

da nomeação. 3) REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 29 de 

janeiro às 12h15min. Intimem-se, com a advertência da fixação de multa 

pelo não comparecimento, bem como com a menção à possibilidade de 

intimação por hora certa, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 3115-77.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DO CARMO SILVA, ODENIL 

RENE FIGEUREDO DA SILVA, JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB-MT 11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - 

OAB:OAB-MT 19292, JOHNNY DE SOUZA NOLETO - OAB:19170/O, 

LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 (...)Sendo assim, está concretamente fundamentada a custódia cautelar 

para garantia da ordem pública, pela natureza e diversidade da droga – 

maconha e cocaína - sendo uma delas de maior danosidade – cocaína -, e 

pela reiteração delitiva.Outrossim, o “modus operandi” da conduta 

delituosa não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, 

mas sim da situação fática formulada com base nas informações contidas 

nos autos.Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o 

pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais 

favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da 

custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos 

Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Por fim, acerca das 

demais alegações da Defesa, a qual aduz que o acusado é usuários de 

substância entorpecente, envolvem a análise aprofundada das provas, 

não devendo ser discutida neste momento processual. Neste ponto, insta 

mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar do 

denunciado bastam apenas indícios de autoria e materialidade, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 418 de 536



entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração 

inequívoca das mesmas, de modo que a dúvida suscita pela Defesa 

deverá ser analisada durante a instrução processual, vez que se 

confunde com o próprio mérito.Dessa forma, considerando que o acusado 

não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência 

dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO 

A PRISÃO PREVENTIVA de CESAR AUGUSTO DO CARMO SILVA, o que 

faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo 

Penal.No mais, SOLICITEM-SE informações acerca do cumprimento da 

carta precatória expedida à Ref. 08.Aguarde-se a apresentação de 

resposta à acusação dos demais acusados.Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Matupá/MT, 08 de novembro 

de 2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30492 Nr: 946-69.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACONIAS DE SOUZA - ME, Jaconias de Souza, 

Dermival Aparecido Domingues de Souza, Marcio Claudinei de Souza, 

BENEDICTA LUZIA DOMINGUES DE SOUZA, LILIAN CHRISTIAN 

DOMINGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ FERRAMENTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 946-69.2008.811.0111 (Código 30492)

Requerente: Espólio de Jaconias de Souza

Requerido: Cuiabá Ferramentas Ltda

Vistos.

1 - Nos termos do artigo 313, §2º, II do CPC e, ante a comprovação do 

falecimento do requerente e da condição de sucessores do “de cujus”, 

autorizo a habilitação dos herdeiros indicados (f.93-95).

 2 - Retifique-se o Cartório Distribuidor, no sistema Apolo o nome do 

requerente, passando a constar o espólio de Jaconias de Souza, no polo 

ativo da demanda.

3 – Autorizo o levantamento do valor bloqueado às f.68 mediante a 

expedição de alvará eletrônico, com observância dos dados bancários 

indicados às f.95.

4 – Manifeste-se a parte exequente sobre os bens penhorados às 

f.77-78.

5 – Sem prejuízo, defiro o pedido de constrição de ativos financeiros da 

parte executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no 

pagamento espontâneo, e considerando o transcurso de mais de seis 

anos desde a última tentativa, perfeitamente adequado à pretensão que se 

ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por 

que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31104 Nr: 127-98.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turatti Materiais para Construção LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 127-98.2009.811.0111 (Código 31104)

Classe – Assunto: Juizado Especial

Requerente: Turatti Materiais para Construção Ltda ME

Vistos em correição.

Trata-se de Reclamação proposta pela Turatti Materiais para Construção 

Ltda ME em face de Rita Maria Gomes Soares, ambos qualificados nos 

autos.

Os autos tramitam há quase dez anos, estando em fase de cumprimento 

de sentença, sendo a parte exequente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, porém quedou-se inerte, consoante certidão de 

f.94.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante 

certidão de ref.11.

Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas judicias, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

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

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53145 Nr: 40-50.2016.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de França

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 26) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50526 Nr: 1287-03.2015.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josino Salvador da Silva

 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

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 38) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 1388-40.2015.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseno Xavier de Arruda

 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

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 30) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74262 Nr: 2613-90.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Silva Fernandes, José Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Daniela Tussolini de 

Almeida - OAB:21589/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 para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74262 Nr: 2613-90.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Silva Fernandes, José Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Daniela Tussolini de 

Almeida - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 27 de março de 2019, às 14 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74386 Nr: 2640-73.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudocia Maria de Arruda - Me, Lenise Maria de 

Arruda Prates, Marcos Prates, Eudocia Maria de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 52,50 (cinquenta e dois 

reais e cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 938-97.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Pedroso da Costa

 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

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 50) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1544-57.2017.811.0030

 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: Nilson Aparecido de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoplan Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristhine Freitas Campos 

- OAB:22797/O, Thiago Maganha de Lima - OAB:17.538-8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, Osmar Schneider - OAB:2.152-B

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar acerca das petições encartadas (Ref. 38 a 40).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40073 Nr: 1772-42.2011.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT8506-A

 ERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o perito nomeado que apresentou o laudo às fls. 130/134, não se encontra 

mais realizando perícias perante este Juízo, inclusive em manifestação via 

email informou que se mudaria do Estado, impulsiono os autos para que 

sejam as partes intimadas para requererem o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBM, JVdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as defesas doas acusados para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71709 Nr: 1490-57.2018.811.0030

 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: Gilberto de Almeida
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Pedroso, HDI Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Novaes Fortes - 

OAB:22919/O, Vilmar do Carmo Adorno - OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT8506-A

 CERTIDÃO

Certifico que o Conciliador credenciado deste Juízo entrou em contato com 

esta Gestora informando a impossibilidade de comparecer para a 

realização das audiências designadas para esta data, tendo em vista que 

nesta manhã enquanto se deslocava para esta cidade houve problemas 

mecânicos em seu automovel impossibilitando a conclusão da viagem.

Certifico, outrossim, que fica a audiência redesignada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 15 horas e 30 minutos, saindo intimados os 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66794 Nr: 2699-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejiane Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da manifestação de ref. 24, noticiando o pagamento integral 

do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do 

CPC.

Custas e taxa conforme acordado pelas partes.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45747 Nr: 1486-59.2014.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilman Conceição Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos à inicial. Em consequência, extingo 

o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2º, do 

CPC, no entanto, em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça, 

fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496 do 

CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas 

partes.Transitada em julgado o presente, arquive-se observando as 

baixas e anotações necessárias.P.R.I.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49667 Nr: 859-21.2015.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Ruth Alves Machado de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eitor Anselmo Buzato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Mirillian Vitória Alves de Faria - OAB:19509 - MT, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan Gustavo Busato - 

OAB:PR - 62.319

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação reivindicatória c/c danos morais e lucros cessantes.

As partes entabularam acordo à ref. 49.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 47593 Nr: 2252-15.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I B F de Almeida ME, Igor Brenner Fernandes 

de Almeida, Emerico Leque Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo à ref. 30.

 É o relatório. Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades 

celebrado entre as partes.

II – DA EXECUÇÃO

 Considerando o lapso temporal, intime-se a parte exequente para que 

essa informe se houve o cumprimento integral da composição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado 

como afirmativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 1341-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Luiz Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, Washington Faria de Siqueira - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 À ref. 28, aportou aos autos petição de desistência.

É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não houve a citação desse.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Revogo integralmente a liminar concedida, à ref. 11.

Proceda com as baixas necessárias.

Condeno o autor ao pagamento de custas remanescentes.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 56215 Nr: 1130-93.2016.811.0030
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 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niraci de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação trabalhista.

A parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência, juntando os 

documentos conforme determinado no despacho de ref. 04, contudo 

quedou-se inerte, conforme certidão retro.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a determinação 

de ref. 04, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas remanescentes.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62656 Nr: 818-83.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. Santana - ME, Mário Henrique Santana, 

Marcos Leopoldo Sant'Ana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Recebo os presentes embargos de declaração, em razão de sua 

tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Acolho os embargos e determino a suspensão da execuçao até 

cumprimento integral do acordo. Encaminhe-se ao arquivo provisório pelo 

prazo formulado pelo acordo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 366-10.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebio Rogeri, Sergio Provensi Rogeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se execução de título extrajudicial.

A parte exequente foi intimada para emendar a inicial, conforme 

determinado no despacho de ref. 07, contudo quedou-se inerte, conforme 

certidão de ref. 12.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a determinação 

de ref. 12, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas remanescentes.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50923 Nr: 1443-88.2015.811.0030

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Alberto Krug

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título judicial.

As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64036 Nr: 1445-87.2017.811.0030

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilio de Jesus Gaeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19506/O, David Garon Carvalho - OAB:19440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando D'Amico Madi - 

OAB:MT - 14.322, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - 

OAB:19815/O

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Aportou ao feito petição de acordo à ref. 27.

 Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades 

celebrado entre as partes e, consequentemente, JULGO EXTINTO com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 

Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária. Havendo custas 

remanescentes, essas deverão ser pagas conforme o acordo entabulado, 

bem como os honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Às providências.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68825 Nr: 334-34.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/MT

 ...3. DISPOSITIVOA vista da fundamentação expendida, opero a 

desclassificação do delito imputado ao denunciado para o crime de lesão 

corporal e condeno o réu Danilo Sanches da Silva, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, 

caput, do Código Penal.Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo 

diploma legal, passo à dosimetria da pena.a)...Em relação à segunda fase 

da aplicação da pena, não há atenuantes, incide a agravante da 

reincidência, haja vista condenação na ação penal de cód. 50764, desta 

comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 08.11.2016. Assim, fixo 

a pena provisória em 03 (três) meses e 27 (...) dias de detenção.Na 

terceira fase, ausentes causas de diminuição e causas de aumento, razão 

pela qual fixo a pena definitiva no patamar de 03 (três) meses e 27 (...) 

dias de detenção. DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a pena concreta 

e definitiva em desfavor de Danilo Sanches da Silva em 03 (três) meses e 

27 (...) dias de detenção. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais.REGIME INICIALEm observância ao que 

dispõe o art. 33,§2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o 
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regime prisional de início SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena 

estabelecido e a reincidência.Defiro o direito de recorrer em liberdade. ..... 

Serve a presente sentença como alvará, contudo o réu deverá 

permanecer preso, haja vista decisão proferida na execução penal de 

cód. 41105, desta comarca.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO O réu não preenche os 

requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que o delito foi cometido com 

violência à pessoa, razão pela qual incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de ser 

reincidente.SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAO réu não preenche os 

requisitos do artigo 77 do CP, uma vez que o delito foi cometido com 

violência à pessoa, além de ser reincidente.DA COMUNICAÇÃO DA VÍTIMA 

Intime-se o ofendido, na forma do art. 201, §§ 2º e 3 do CPP. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51548 Nr: 1684-62.2015.811.0030

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves Pereira, Emilio Bras Mendonça Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Cardoso de Andrade - 

OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios.II 

– DAS DISPOSIÇÕES FINAISEm consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designe-se audiência de conciliação em conformidade 

com a pauta do conciliador desta comarca. Caso o requerido não tenha 

interesse na autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do CPC. Não havendo conciliação a parte requerida deverá 

apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a realização 

desta.Após a apresentação da contestação, havendo preliminares 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) 

dias, em não havendo voltem-me conclusos para deliberações.Intimem-se, 

cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45490 Nr: 1482-77.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO da parte exequente Dra MARIA LUCILIA 

GOMES, OAB/MT 5835-A, para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

inicial juntado aos autos documento apto a comprovar a mora da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44062 Nr: 806-32.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH RODRIGUES DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, I, CPC 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 JUDITH RODRIGUES 

DOMINGOS DA CRUZ, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo (21.02.2018) – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, 

inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.A sentença não está sujeita a recurso 

necessário, por força do disposto no § 3º, I, do artigo 496 do 

CPC.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43139 Nr: 353-37.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ofania Domingas de Moraes Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, I, CPC 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 OFANIA DOMINGAS 

DE MORAES PORTO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo (09.02.2018) – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, 

inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.A sentença não está sujeita a recurso 

necessário, por força do disposto no § 3º, I, do artigo 496 do 
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CPC.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.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49198 Nr: 439-30.2015.811.0090

 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: JPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 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 impugnar 

querendo a contestação.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40643 Nr: 382-48.2011.811.0091

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40643 - Autos n. 382-48.2011.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias acerca 

do retorno da Carta Precatória.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 968-56.2009.811.0091

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio José Menin - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18.421

 Código 37856 - Autos n. 968-56.2009.811.0091

 Vistos, etc.

Considerando que o feito possui sentença extintiva ante o pagamento do 

crédito (fl. 45), certifique-se o trânsito e julgado, e em seguida, arquive-se, 

com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 432-40.2012.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZdO, LZR, LZR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que promova, no 

prazo de 05 (cinco) dias, haja vista que a carta precatória já se encontra 

no Juízo Deprecado, a juntada aos autos das guias pagas para expedição 

de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 432-40.2012.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZdO, LZR, LZR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 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 05 (cinco) dias.

 RESSALTO A NECESSIDADE DE O ADVOGADO INFORMAR NO 

MOMENTO DA EMISSÃO DA GUIA A COMARCA DE JUARA/MT, UMA VEZ 

QUE A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER PAGA EM FAVOR DA CENTRAL DE 

MANDADOS DAQUELE JUÍZO, DE ACORDO COM A PORTARIA/TABELA 

DE TARIFAS DE DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PRATICADAS 

DAQUELA COMARCA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 1640-30.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David de Souza, Jokeebeedee Gomes da Silva de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Vale do 

Juruena - Sicredi UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 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 cada) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79138 Nr: 1894-22.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Comarca de Claudia/MT - Vara Única, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Ribeiro de Amorin Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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 cada) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60792 Nr: 625-55.2012.811.0091

 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: Nilton Cezar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77367 Nr: 1122-59.2018.811.0091

 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: Zenilda Soares Severino

 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:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77687 Nr: 1259-41.2018.811.0091

 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: Ana Bernarda da Silva Otenio

 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:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77001 Nr: 922-52.2018.811.0091

 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: Anibal Antunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74174 Nr: 1282-21.2017.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74174 - Autos n. 1282-21.2017.811.0091

 Vistos, etc.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro 

de 2018, às 17h.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

Em que pese a revelia anteriormente decretada, entendo que a requerida 

deve ser intimada pessoalmente da audiência, a fim de que possa 

participar ativamente do feito, uma vez que se trata de processo que, além 

de envolver direitos indisponíveis, discute guarda de menor.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

dias, a contar da intimação.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 830-36.2012.811.0107

 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): Osmar Rossetto, VILMAR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou 

Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa c/c reparação 

por dano moral difuso em face de OSMAR ROSSETO e VILMAR ROSSETO, 

todos devidamente qualificados. Afirma que recebeu o procedimento nº 

6427-0/2010 do TCE/MT, referente ao exercício financeiro de 2009 da 

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã. Sustenta que foi constatado, 

mediante a realização de análise contábil, que as contas apresentadas 

possuíam as seguintes irregularidades; a) excesso da despesa 

orçamentária e créditos adicionais em R$105.352,42 (cento e cinco mil 

trezentos e cinquenta e dois reais com quarenta e dois centavos); b) 

déficit de execução orçamentária, sem a adoção de medidas efetivas no 

exercício de 2009; c) ausência de disponibilização das contas anuais até 

o dia 15/02/2010; e d) repasse ao poder legislativo inferior à proporção 

estabelecida pela LOA. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, apreciando o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Notifique-se 

o Município de Nova Ubiratã/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 425 de 536



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2771 Nr: 6-05.1997.811.0107

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cíntia Marsigli Afonso Costa 

- OAB:127.688, Giuliano Albiero Saccomani - OAB:152.415-E, João 

Batista Tessa Filho - OAB:105/A/AC, Kamila de Freitas Fogolin - 

OAB:237103/SP, Luciana Fátima Venturi Falabella - OAB:88.271/SP, 

Marcos Furkim Netto - OAB:57056/SP, Thiago Domingues Siqueira 

- OAB:11004-B

 Vistos.

Consoante à decisão de fls. 3368/3370, foi determinado a Administradora 

judicial a observância dos procedimentos exigidos pela 11.101/05, em 

especial as obrigações do administrador.

Em regra, este juízo determinou a prestação de contas dos trabalhos 

prestados pelo antigo administrador (item a); apresentação do quadro 

geral de credores e sua respectiva classificação; e apresentação de 

balanço geral, com termo final em junho deste ano.

A administradora judicial se manifestou às fls. 3377/3382, requerendo 

dilação de prazo para apresentação de resposta a alguns itens da 

decisão.

 Assim, esclareço que a decisão determinou a observação integral da Lei 

da Falência no caso em concreto, sendo certo que cada ato deverá ser 

praticado no momento oportuno e na fase processual correspondente. 

Devendo ser praticado, por ora, apenas os atos necessários à 

organização do feito, a fim de adequá-lo as disposições legais.

Em prosseguimento, manifestem as partes sobre o pedido dos Oficiais de 

Justiça.

Defiro o pedido de dilação de prazo para apresentação do quadro geral de 

credores e classificação dos créditos. Consigno a administradora que é 

desnecessário o cumprimento do item 4.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50079 Nr: 300-32.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO 

FERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA 

JÚNIOR, Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, 

SANDRA MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, REGINA MARIA 

VICENTINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Vistos.

Incialmente, consigno a parte suscitada que os autos encontram-se 

apenso ao feito de código 33571, os quais se encontram apensos aos 

autos de código 2771, em consonância com determinação judicial de fls. 

28/29.

Consoante decisão proferida nos autos da falência (cód. 2771), a 

regularização da representação da Massa Falida já ocorreu, sendo 

nomeado como Administrador Judicial a i. Advogada Isabel Jung.

Em prosseguimento ao feito, DETERMINO a intimação da parte interessada 

para manifestar quanto à proposta de honorários periciais, ou proceder ao 

deposito judicialmente o valor dos honorários periciais, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de preclusão da prova e julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1784-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 Vistos.

Ciente do r. Acórdão de ref. 140 (pág. 337).

 De início, considerando que o denunciado não se encontra preso, 

proceda o diligente Gestor Judiciário o necessário para exclusão do “Réu 

Preso” no Sistema Apolo.

No mais, intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do E. Tribunal 

de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 293-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:21617 MT, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O, SILVANA 

CARVALHO DA GRAÇA - OAB:24004/O

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para CONDENAR o réu FÁBIO ROCHA DA CUNHA, qualificado nos 

autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (DOZE) ANOS 

DE RECLUSÃO, por infração ao art. 217-A, c.c. art. 226, inciso II, ambos 

do Código Penal.Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o caráter 

hediondo do crime, FIXO o regime inicialmente FECHADO para cumprimento 

da reprimenda imposta, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do CP, e Lei 

8.072/90, salientando que o tempo de prisão provisória do réu não influi 

neste momento na fixação do regime. ()

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66783 Nr: 268-17.2018.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 (...) Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). Pois bem. Compulsando os autos não vislumbro os requisitos 

autorizadores da concessão pleiteada, senão vejamos: No presente caso, 

da análise dos documentos juntados pela requerente e em conjunto com a 

resolução normativa 414/2010 – Annel, verifico que a parte requerida 

observou os parâmetros previstos em tal resolução, pois o companheiro 

da requerente acompanhou a vistoria, inclusive assinando o TOI, esta foi 

devidamente notificada das irregularidades apontadas e dos valores que 

deveria ressarcir à requerida. Ainda, mesmo com a fatura em atraso, não 

houve a suspensão do fornecimento de energia à autora, não se 

verificando a ocorrência de ato ilícito por parte da ré. Ademais, ante a 

existência de débito, a inclusão da requerente nos órgãos de proteção de 

crédito é exercício regula de direito, razão pela qual indefiro o pedido de 

que a parte requerida se abstenha de incluir os dados da autora nos 

cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 
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ante a ausência dos requisitos necessários. Em prosseguimento, 

determino a intimação das partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70637 Nr: 1959-66.2018.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE – SEGURADA ESPECIAL – AGRICULTORA / BÓIA-FRIA - C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por DEONIR MARIA BASSAN 

DUFFEK contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do benefício na via 

administrativa.

Breve relato. DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, tampouco 

o prazo da atividade laborativa, o que constitui óbice à concessão da 

tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, 

bem como a manifestação externada na petição inicial.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78928 Nr: 250-96.2018.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do laudo pericial no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 628-67.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dias da Silva Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Credora para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 215-15.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78133 Nr: 1008-12.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorceni Rosa da Silva e Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68414 Nr: 368-87.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilamar Domingues Cabral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca das requisições de 

pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8944/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 
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de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias, tendo em vista o contido na 

f. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70604 Nr: 531-62.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevam Gouveia da Mota

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12650, Josicarmem Vilela Garcia - OAB:MT 13557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente contrarrazões ao recurso 

interposto, nos termos da decisão de f. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 676-79.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antonio de Lima, Torlim Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca das 

correspondências devolvidas no prazo de cinco dias, observando o 

contido no Artigo 1.206, § 3º, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 246-93.2017.811.0106

 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: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca para que manifestem acerca dos estudos 

apresentados no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79549 Nr: 576-56.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Cordeiro Marques Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de dez dias, tendo em vista o contido na f. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67491 Nr: 20-06.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria Química Kimberlit LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Lourencette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Almado - OAB:SP 

202.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Zanatta - OAB:MT/13.318

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca das informações 

contidas nas f. 190 e 191 no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73645 Nr: 256-11.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME, Anísio de 

Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67448 Nr: 1069-19.2007.811.0106

 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): Arnildo Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994/A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 184-53.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. de Araújo e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:SP 

227541, Evandro Mardula - OAB:SP 258368, Fabio André Fadiga - 

OAB:SP 139961, ROSANO DE CAMARGO - OAB:SP 128688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente por meio de seu defensores, na forma 

solicitada nas f. 08 e 56, acerca da decisão de f. 54, a qual determina o 

recolhimento das despesas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78677 Nr: 131-38.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES, ERENIDES LIMA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:DF 21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ, bem como o endereço para cumprimento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79167 Nr: 385-11.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Marques da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT 14258/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de dez dias, tendo em vista o contido na f. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 226-73.2015.811.0106

 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: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Joaquim Luiz Berger Goulart Netto - OAB:MT 

11.269, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Autora para que providencie o 

prosseguimento do feito, na forma ordenada na f. 589, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 122-47.2016.811.0106

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79219 Nr: 412-91.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79778 Nr: 686-55.2018.811.0106

 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): Silvio Simão de Oliveira, Silvia Simão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB: SP 196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74682 Nr: 723-87.2015.811.0106

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDdOR, DLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca dos documentos 

juntados no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79092 Nr: 348-81.2018.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advair Porcina de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79247 Nr: 424-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO, 

Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do cumprimento 

do ato deprecado no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 

36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80081 Nr: 816-45.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72086 Nr: 303-19.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tilva Nepomucena de Souza, Helio Maciel da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 
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de intimar as Partes acerca das requisições expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÌCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Devedora para que manifeste acerca dos documentos 

juntados nas f. 303-verso a 323 no prazo de quinze dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010634-50.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9759233). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010627-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9758188). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010622-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9999954). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010469-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO INACIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9530383). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 
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HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010473-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9530753). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010468-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9522511). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010462-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9522382). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010586-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSTAQUE ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 

2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010059-08.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11732197). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 
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ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000185-21.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE CASSIA CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11774529). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 9 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81792 Nr: 2062-12.2018.811.0095

 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: ANILVA MICHELETTI MARQUIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider- DEPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para a manifestação do autor acerca da juntada de contestação de 

07/11/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 1019-40.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para o patrono do requerente manifestar-se acerca da juntada de 

contestação de 07/11/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77885 Nr: 3140-75.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Taveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça conforme fl.25, 

sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78015 Nr: 3203-03.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Kemparski, IZAURA MARIA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça conforme fl.26, 

sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65239 Nr: 120-47.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI CARDOSO DA COSTA, Cpf: 

70046711198, Rg: 2426259-5, Filiação: Sebastião Cardoso da Costa, data 

de nascimento: 07/11/1986, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 9653-3931. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento , em razão da 

atipicidade da conduta.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações 

de praxe.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, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 08 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 57666 Nr: 1848-17.2016.811.0022

 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: David Douglas Borges de Alcantaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

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

OAB:5736/MT, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:114.089/RJ

 Posto isso e tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a importância de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais), com atualização monetária a partir do evento danoso, nos termos 

do § 7º, artigo 5º da Lei 6194/74, e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, tudo até o efetivo pagamento.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, 

estes, na proporção de 10% do valor da condenação.Transitada em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se a baixa com as anotações e cautela 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72593 Nr: 2518-84.2018.811.0022

 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: VPdO, APdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc

Trata-se a ação de homologação do termo de acordo extrajudicial de 

exoneração de pensão alimentícia, ingressada por VALDIR PANTA DE 

OLIVEIRA e ANDRESSA PANTA DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes acordaram quanto à exoneração da pensão alimentícia, em 

favor de ANDRESSA PANTA DE OLIVEIRA tendo em vista que essa já se 

encontra em união estável e já completou sua maioridade civil.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de novembro 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59111 Nr: 2531-54.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Daniele do Nascimento Costa, JANC, PHdNC, 

AFNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Henrique Arimathea da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa do(a) requerente, para 

tanto ser intimado da Sentença de Ref: 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 214-88.2013.811.0022

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135

 Vistos etc.

Tendo em vista que o reeducando se encontra preso no Presídio na 

Comarca de Rondonópolis-MT, remetam-se o presente Executivo de Pena 

à referida Comarca, para que o reeducando dê prosseguimento ao 

cumprimento de sua pena, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41830 Nr: 103-07.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audinei Freures Pereira, Joao Severino da 

Conceiçao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados João Severino da Conceição e Audinei 

Freures Pereira, em face da ocorrência da prescrição virtual, com 

fundamento no art. 107, IV, c/c com os artigos 109, V, e 110, todos do 

Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar Nascimento Canuto, nos 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidãoCiência ao Ministério Público e a 

defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44996 Nr: 868-41.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Medrado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos Altamir Medrado dos Santos, em face da ocorrência da 

prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com os artigos 109, 

VI, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Allan Vitor Sousa da 

Mata, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 04 

(quatro) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidãoCiência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42859 Nr: 1105-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Marcelo Ferreira da Silva, do crime do artigo 

129, §9º, e artigo 148, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 em face da ocorrência 

da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com os artigos 

109, V, e 110, todos do Código Penal. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

artigo 147 do Código Penal, em face do reconhecimento da prescrição 

punitiva estatal propriamente dita.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. José Pedro Matias, nos 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidãoCiência ao Ministério Público e a 

defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44539 Nr: 503-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leumar de Paula Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Leumar de Paula Santana, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com 

os artigos 109, VI, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13817 Nr: 132-33.2008.811.0022

 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): Romildo Sandro Pires do Nascimento, Celso 

Luiz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS, para que 

especifiquem, com objetividade, as provas que pretende produzir, bem 

como se manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 1248-25.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Antonio dos Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Edna Alves 

Correia Corte Souza, Adilson Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO GOUVEIA 

MARCHESI - OAB:370390, Rogério Bianchi Mazzei - OAB:SP/148.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento da Carta Precatória, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41306 Nr: 1054-35.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Lopes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Souza Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 Em face ao exposto, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 1.725, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para reconhecer a existência de união estável entre as 

partes pelo período de 09 (nove) anos, havida entre os anos de 2003 a 

2012, declaro a dissolução da união estável havida entre o autor e a 

requerida, e RECONHECER à requerente o direito à meação de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o imóvel residencial, melhor descrito às fls. 

06, bem como meação de 50% dos direitos sobre o veículo, descrito às 

fls. 06, detidos no momento da separação - devidamente corrigido. 

Valores a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o 

demandado ao pagamento das custas e despesas judiciais e aos 

honorários sucumbenciais os quais fixo a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15538 Nr: 224-74.2009.811.0022

 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): Renato Gonçalves Raposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para 

condenar o requerido RENATO GONÇALVES RAPOSO a pratica de 

improbidade administrativa prevista no artigo 9º, inciso I, da Lei n° 

8.429/92, aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, inciso I, da mesma 

Lei.Das penas.Assim, atento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como à gravidade do ato de improbidade e à 

cominação das penalidades, entendo que deve ser aplicado:I) ao 

requerido a pena – a) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, ou seja, R$ 25,00 (vinte e cinco reais); b) de suspensão dos 

direito políticos por 08 (oito) anos; c) pagamento de multa civil no valor de 

três vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio, ou seja, o valor de 

R$ 75,00 (setenta e cinco reais); d) a proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos e; e) perda da função 

pública.Deixo de condenar o requerido em honorários advocatícios vez 

que a presente ação foi proposta pelo Ministério Público. Contudo, em 

razão da sucumbência, o requerido arcará com custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Mato Grosso, comunicando a suspensão dos 

direitos políticos do requerido, para as providências cabíveis.Após, 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44306 Nr: 340-07.2014.811.0022

 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
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 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Teixeira Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, para que no prazo legal, apresente as Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls 84/vº/86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45063 Nr: 921-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas dos Santos Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Vistos etc.

 Acolho a cota do Ministério Público de ref. 103.

Cumpra-se, conforme requerido pelo Ministério Público.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59111 Nr: 2531-54.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Daniele do Nascimento Costa, JANC, PHdNC, 

AFNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Henrique Arimathea da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação execução de alimentos proposta por JOÃO ANTONIO 

NASCIMENO COSTA, PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA e 

ANDRÉ FELLIPE NASCIMENTO COSTA nestes autos representados por 

sua genitora Aparecida Daniele do Nascimento, em face de MARCIO 

HENRIQUE ARIMATHEA DA COSTA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em ref. 14, o autor peticionou declarando que o executado efetuou o 

pagamento do débito, motivo pelo qual requer a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Assim, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto deste presente 

feito já foi pago.

 Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Determino que seja oficiada a empresa DISP Segurança e Vigilância LTDA, 

local de trabalho do ora executado, para que a partir da presente data seja 

o valor referente à pensão alimentícia diretamente descontado em folha de 

pagamento do requerido e depositado na conta a saber: Bando Bradesco, 

agência 0252-6,conta corrente 0017803-9, de titularidade da Sra. 

APARECIDA DANIELE DO NASCIMENTO COSTA.

Sem custas, face à gratuidade.

Transitado em julgado arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta, 19 de março 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: 1000238-26.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MESAQUE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000238-26.2018.8.11.0022 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MESAQUE FERREIRA LIMA Endereço: RUA. F8, S/N, centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): Patrono do 

Polo Ativo A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

19/12/2018 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MESAQUE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARGIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000239-11.2018.8.11.0022 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MESAQUE FERREIRA LIMA Endereço: RUA. F8, S/N, centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 
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1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): Patrono do 

Polo Ativo A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

19/12/2018 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-33.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000244-33.2018.8.11.0022 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEILSON DOS SANTOS 

DIAS Endereço: RUA FREI DOLINO, 0, SAO P. APOSTOLO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Patrono do Polo Ativo A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 19/12/2018 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-78.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000241-78.2018.8.11.0022 Valor da causa: $10,098.94 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: ROSICLEIA SANTOS MOTA Endereço: RUA 

J-Q, LOTE 07, 31, MORUMBI II, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): Patrono do Polo Ativo A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-74.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010149-74.2017.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 
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Nome: CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO Endereço: Travessa 

02, CASA 03, S/N, NOVO HORIZONTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado . PEDRA 

PRETA, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE FREITAS CABECEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE SCHERER - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010096-30.2016.8.11.0022 Valor da causa: $1,554.00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÕES, CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

FABIO DE FREITAS CABECEIRA Endereço: Rua PROFESSORA IVONE 

TRAMARIM DE OLIVEIRA, S/N, QDA. 19, LOTE 08, COHAB, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDIR JOSE SCHERER - 

ME Endereço: Avenida 06, 1681, JARDIM LIBERDADE, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78715-730 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 9 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31484 Nr: 988-76.2008.811.0028

 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): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Freitas Junior - 

OAB:161403, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do Ministério Público em face da TIM S/A.Sem 

custas e honorários, em consonância com o art. 18 da Lei 7.347/85.P. I. 

C.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91365 Nr: 1897-45.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Cassimira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Lopes 

Scortecci - OAB:20.334-A, Egberto Hernandes Blanco - OAB:89.457

 CÓDIGO: 91365

DECISÃO

VISTOS,

Observa-se que o Requerente foi devidamente intimado acerca do 

despacho de ref. 47, para dar prosseguimento ao feito, juntando aos 

autos a cópia do contrato objeto da lide, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para manifestação.

Constata-se, ainda, que o feito encontra-se parado há mais de 01 (um) 

ano por diligência que incumbe à parte autora.

Assim, intime-se o Requerente, por seu patrono, para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

que lhe compete, em especial para que junte aos autos a cópia do contrato 

objeto da lide, nos moldes da decisão retro.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, II, §1º do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163488 Nr: 5387-02.2018.811.0028

 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: ANRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdAeSR, EdANR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

RECEBO a emenda a inicial.

Tendo em vista a juntada de ref. 8, ACOLHO as declarações formuladas 

pelo autor, para tanto, DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita.

Ademais, cumpra-se decisão de ref. 04, no que tange a designação de 

audiência de conciliação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119178 Nr: 765-45.2016.811.0028

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Gonçalves Melado - 

OAB:8524/MT

 CÓDIGO: 119178

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de pedido de habilitação de herdeiro nos autos dos Embargos à 

Execução manejados pelo INSS em face de ANTÔNIO HERMES DE 

ALMEIDA.

Na petição de habilitação, a viúva do de cujus, Sra. DULCE GERVÁSIO DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 437 de 536



SILVA ALMEIDA, pleiteia a sua habilitação ante o falecimento de Antônio 

Hermes de Almeida, ocorrido em 07/09/2017.

Na sequência, considerando que na certidão de óbito consta que o de 

cujus deixou 05 (cinco) filhos, foi determinada a intimação do embargado 

para habilitar todos os herdeiros.

Ato contínuo, o embargado informou que teria localizado apenas 03 (três) 

filhos do falecido, a saber: HÉRCULES ANTÔNIO GERVASIO DE ALMEIDA, 

DENIVALDO ANTÔNIO GERVÁSIO DE ALMEIDA e ELISANGELA 

GERVÁSIO DE ALMEIDA. Na ocasião, o embargado sustentou que não 

teria localizado os demais filhos, requerendo a habilitação apenas dos 03 

(três) filhos localizados e o prosseguimento da execução.

É o relatório.

 Compulsando o sistema Apolo TJMT, constata-se que há inventário judicial 

do falecido ANTÔNIO HERMES DE ALMEIDA, em trâmite perante a Vara 

Única da Comarca de Poconé, sob o nº 7582-91.2017.811.0028 (Código 

147114), em que consta o nome dos demais herdeiros do falecido, a 

saber: DENISE GERVÁSIO DA SILVA e MAX DE ALMEIDA. Nos 

documentos carreados aos referidos autos constam a qualificação de 

ambos os filhos do de cujus, inclusive o endereço atualizado deles.

Nesse sentido, DETERMINO a intimação do embargado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial e proceda a habilitação de todos os 

herdeiros do de cujus, sob pena de indeferimento.

Com a habilitação dos herdeiros restantes, proceda-se a intimação do 

requerido para se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias acerca do 

pedido de habilitação.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3105-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Lorena Maria 

Pereira Gaíva - OAB:19.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Igualmente, havendo débito pendente de pagamento em razão da 

existência de título executivo, permanece a obrigação de quitação da 

executada, motivo pelo qual o pedido de indeferimento de eventual pedido 

de adjudicação de qualquer matrícula existente em nome da executada 

não merece prosperar de plano, ante a obrigação da executada em quitar 

a dívida existente em favor do exequente.No que tange ao pedido de 

esclarecimento quanto as constrições realizadas em valores excessivos, 

anoto que os atos realizados no processo são públicos e estão 

disponíveis nos autos, não cabendo a este juízo prestar quaisquer 

esclarecimentos a nenhum dos polos da ação, cabendo aos interessados 

peticionarem de forma específica o direito que entende lhe ser devido, em 

que o Magistrado deverá analisar o pedido em consonância com a lei 

vigente.Em que pese a penhora do imóvel de matrícula n° 17.474, há nos 

autos a informação de que a propriedade não se encontra livre e 

desembaraçada, uma vez que sobre a mesma existem diversos gravames 

por garantias hipotecárias em favor de diferentes credores, motivo pelo 

qual, o valor venal do bem não pode ser considerado em sua totalidade. 

Portanto, não há que se falar em penhora desproporcional, devendo o 

pedido ser igualmente indeferido.Até o momento, resta incontroverso a 

existência de obrigação inadimplida pela executada, constatando-se que a 

mesma busca de todas as formas se eximir de realizar o pagamento, 

buscando frustrar a execução do exequente por meio de alegações 

desprovidas de fundamento fático-jurídico.Em que pese as alegações da 

União acerca do bem a ser adjudicado (ref. 341), intime-se o exequente 

para manifestação no prazo de 15 dias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 2108-86.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoniza da Costa e Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 62549

DECISÃO

Vistos,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147583 Nr: 7770-84.2017.811.0028

 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: CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes a intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 04 de 

Dezembro de 2018, às 15h30min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159091 Nr: 3785-73.2018.811.0028

 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: Gonçalo de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158383 Nr: 3524-11.2018.811.0028

 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: Marinete Rondon da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156594 Nr: 2868-54.2018.811.0028

 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: Isa Falcão Dorileo, Rudce Fatima Dorileo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Dorileo Junior , Eleonora 

Rodrigues Carvalho Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155846 Nr: 2575-84.2018.811.0028

 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: RCDDDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC-CEMS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156108 Nr: 2681-46.2018.811.0028

 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: José Correia da Trindade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15 e da juntada 

de laudo de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142405 Nr: 5107-65.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Batista Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência 28

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 531 Nr: 10-56.1995.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Silveira Bueno, Vania Cristina Gregue M. 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes das atualizações da Conta de Liquidação e Laudo 

Avaliação, efetuada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109859 Nr: 1552-11.2015.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora da juntada de referência 64

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155152 Nr: 2298-68.2018.811.0028

 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: Violete Margarida de Arruda Denis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152111 Nr: 1099-11.2018.811.0028

 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: Thanara Cristina Silva Negreiro, VHSGN

 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:

 Intimr para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152884 Nr: 1444-74.2018.811.0028

 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: Juliete Carmem dos Santos Pinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152717 Nr: 1377-12.2018.811.0028

 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 Nilce de Arruda Rosario

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152226 Nr: 1149-37.2018.811.0028

 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: Nezio Onorio de Jesus

 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 para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164919 Nr: 5799-30.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164919

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de VALDECI OLIVEIRA, 

com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, 

alterado pela Lei nº 10.931/04 e da Lei 13.043/14.

Narra a inicial que as partes celebraram Contrato de Financiamento com 

Garantia de Alienação Fiduciária, para aquisição do bem Marca: FORD, 

Modelo: FIESTA 1.6 8V ROCAM PULSE, CHASSI: 9BFZF55P1B8151805, 

Placa: NTY 7686, Cor: BRANCA, Ano/Modelo 2010/2011.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram a cédula de crédito bancário, a notificação 

extrajudicial do requerido, e o demonstrativo do débito.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que a ré encontra-se constituída em mora 

por força de notificação/protesto extrajudicial devidamente enviada e 

recebida por terceiro no endereço que consta no contrato, não tendo o 

requerido tomado nenhuma providência para comunicar a mudança de 

endereço ou acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 531 Nr: 10-56.1995.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Silveira Bueno, Vania Cristina Gregue M. 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIR SILVEIRA BUENO, Cpf: 

32636881115, Filiação: Maria Rosa Bueno e Agnelo Rodrigues Bueno, data 

de nascimento: 31/05/1963, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido VANIA CRISTINA GREGUE M. BUENO, Cpf: 32636881115, 

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

Finalidade: INTIMANDO os Executados ALCIR SILVEIRA BUENO e VANIA 

CRISTINA GREGUE M. BUENO, que encontram-se em lugar incerto e não 

sabido, da atualização do Valor da Dívida, bem como do Laudo de 

Avaliação, do bem penhorado nos autos, que serão levados a alienação 

judicial.

Resumo da Inicial: Valor atualizado da dívida: R$ 39.366,94. Valor 

atualizado da Avaliação: R$ 240.208,19

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. Feito em ordem.Aguarde-se 

realização de hasta pública.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, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 08 de novembro de 2018

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149065 Nr: 8451-54.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICILIO FRANCISCO DE SALES

 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 para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143176 Nr: 5474-89.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador da Conceição Alves de Arruda

 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 parte autora da juntada de ofício de ref.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164862 Nr: 5783-76.2018.811.0028

 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: GONÇALO SALVADOR DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.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 16 de Maio de 2019, às 

14h30min.Assim, 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/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora 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 que não foi acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido, intime-se a parte autora para 

juntar os documentos no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143874 Nr: 5705-19.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino 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:

 Intimar parte autora da juntada de ref.34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163629 Nr: 5438-13.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djamir de Figueiredo Barros Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

para providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento de mandado de Citação, no valor de R$ 177,55 (Cento e 

setenta e sete reais e cinquenta e cinco reais), mediante emissão de guia 

de diligência, 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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145851 Nr: 6785-18.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Onofre de Amorim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 18 

e da juntada do laudo pericial de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163674 Nr: 5455-49.2018.811.0028

 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: Liseu Gonçalves Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146512 Nr: 7323-96.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Maria dos Santos Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para autora da juntada do laudo pericial de ref.14 e para no prazo 

legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147868 Nr: 7878-16.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152703 Nr: 1375-42.2018.811.0028

 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: GONÇALO NORBERTO 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:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126384 Nr: 2880-39.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE DEODATO CORREA

 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:

 INTIMANDO a parte autora, sobre o documentos juntado pela parte 

requerida, na ref. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164966 Nr: 5813-14.2018.811.0028

 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: TELMA LUCIA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.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. Assim, 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/2015. 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.Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 16 de Maio de 2019, às 15h00min.Intime-se a parte autora para 
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indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163632 Nr: 5439-95.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarlison Leite Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

para providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento de mandado de Citação, no valor de R$ 177,55 (Cento e 

setenta e sete reais e cinquenta e cinco reais), mediante emissão de guia 

de diligência, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0010525-18.2016.811.0028 Polo Ativo: CARMELIO ROSA DA SILVA Polo 

Passivo: OI S.A VISTOS, Ressalto que aportou a este juízo, decisão 

proferida no REsp. 1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, 

em 22.06.2016, mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos 

repetitivos e determinou a suspensão dos processos em trâmite em todas 

as instâncias da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados 

Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que 

tratam das seguintes matérias: - A indevida cobrança de valores 

referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a 

solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por 

danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de 

telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de oquantum serapurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Assim, tem-se que a suspensão do trâmite 

destes autos até julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até julgamento do 

referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de que se 

encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado no 

primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-66.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBER ALVES MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000745-66.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CLEUBER ALVES MONTEIRO 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada. Em 

análise detida dos autos, verifica-se ausência de documento essencial ao 

deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte autora para acostar aos autos comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do 

pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário. POCONÉ, 29 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-72.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIANE GUERRA DA SILVA OAB - GO0030302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIMAR BARBOSA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM 

AQUINO, 372, CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010211-60.2012.811.0045 Polo Ativo: MANOEL BENEDITO DA SILVA Polo 

Passivo: AGUIMAR BARBOSA DE ALMEIDA DESPACHO 1. Tendo em vista 

o teor da certidão de mov. 11, a qual certifica que não encontrou nenhum 

bem passível de penhora, INTIME-SE a exequente para que indique tantos 

bens quanto bastem para satisfação da execução no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de extinção a teor que dispõe o §4º, do artigo 53, 

da Lei n. 9.099/95. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifetação, 

CONCLUSOS. 3. CUMPRA-SE. Poconé/MT, 01 de outubro de 2014. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015996-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015996-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que faço os autos conclusos posto que ao fazer o 

cumprimento da citação verifiquei que na petição inicial consta uma das 

partes como BANCO SANTANDER e no cadastro do PJE consta HUGO 

FERNANDO MARTINS - EPP.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOCORRO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012992-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA NUNES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOASSI HERCULANO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 15:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-60.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

Fevereiro de 2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RADAEL JOSE DE AMORIM DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 16:00 horas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011583-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017845-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017859-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017867-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANDO LUIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015998-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018450-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCILETE MARCOLINA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016569-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018806-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CEZAR VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017880-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JOSE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018938-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMOA LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018942-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018939-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017574-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017873-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE KELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017745-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-13.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE REDES EMPRESA DE ENERGIA 

ELETRICA - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-81.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERNESTINA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018468-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA LOURENCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018470-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA YOVIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELVECIO GONCALO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINETE DE ALMEIDA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012194-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CLARINDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 
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n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017769-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARISNALVA ROICE QUEIROZ JIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018594-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE AMANCIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018689-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018657-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADIL MARIA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PEDROLINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-43.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZELICIO VILARVA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018886-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018996-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERODIL NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOYZES AMORIM DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018994-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DE ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PONCEANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MUNIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MARIA NERES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018946-55.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018947-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL MAXIMO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018962-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JODENILSON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018944-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018945-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018751-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017776-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE DOMICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018941-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY EGIDIA DE FRANCA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ARRUDA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018932-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IBELINA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-60.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 
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despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-24.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012716-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

JOCENIL PEREIRA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

JULIETE DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017827-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR LUIS DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018931-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIA DOMINGAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018741-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018930-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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HEIDE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018782-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CORREIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018934-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INARA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018967-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCO SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 
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conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018770-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018933-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IDAGUIL VALDETE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-37.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUENO DE ALMEIDA METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-43.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEMIAO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-36.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO PEREIRA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014430-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 455 de 536



GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017329-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN SAMUDIO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014535-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014555-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIVIO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CAMILO JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014549-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014780-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO EMIDIO DELMAO (REQUERENTE)

CRISTINA VALERIANA SANTOS (REQUERENTE)

JUSCELINO COSTA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIONISIO MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-81.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011619-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARZANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012499-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012500-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMO VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 
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procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018801-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIGES AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012817-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROCHA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-03.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012464-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014153-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRUNA DA CUNHA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELLI RODRIGUES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE DE ABREU CENA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018117-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013850-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTINA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISIO DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 
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julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019386-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA CLEVERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019394-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELY CONCEICAO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017839-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012388-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012806-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012298-59.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ONOFRE DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY CESAR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017777-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO OLIMPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUANA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014531-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA DA CONCEICAO LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017761-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014453-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AUGUSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012250-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ACACIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012267-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO COSTA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012303-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017754-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARCONDES DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 
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n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012604-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO TIMOTEO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000381-94.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NARCINIL LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014036-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015264-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016139-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016764-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018349-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK FELIPE SALES VILHAGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018533-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018375-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013922-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 
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9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014490-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014255-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015615-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE SUELE DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014526-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOTERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014759-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014237-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIENE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014777-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014860-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014910-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014999-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAURO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 
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9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014953-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018803-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014922-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA LEITE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018006-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018674-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 
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despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018793-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JULIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-37.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012468-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE NERIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018185-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018383-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALMEIDA SAMUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014624-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NESTELIA PEREIRA PORTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014629-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA INGRACIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014673-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017507-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014680-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016902-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PESSOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017489-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014711-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016608-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITOR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017037-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 
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conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017356-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SAMUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017696-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINA ANGELA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018879-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019492-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ADELAIDE DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014756-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014443-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ABZOEL GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015783-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEY VITORIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015786-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENZIO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014411-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014546-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ALFA DA SILVA (REQUERENTE)

ELISA GONSALINA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015903-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015029-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016216-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015054-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA MARIA DOS SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016369-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015079-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA GERMANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 
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proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015235-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROMOALDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016455-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE CEILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015241-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016514-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017274-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLAUDIO PIRES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 
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9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018354-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUINETE MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014254-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017190-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA FELIX DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017360-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014396-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8017689-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018469-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016659-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANICETA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016789-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILMARA LEDOVINA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016763-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017036-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONCALVES DUARTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017160-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEBER NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013186-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014189-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO AIRES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015320-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KALLFFMAN FONTANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016311-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 
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proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016523-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA JOSELINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018359-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017884-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR CRUZEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017976-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUDNALVA MARIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013798-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 
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n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014014-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018381-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENY AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011660-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015536-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELITA FRANCISCA DE ARRUDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015580-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015597-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO FURTADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015601-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DUDEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016727-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA NUNES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013163-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO BISPO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015027-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016500-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARCOS ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018711-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERZILA CONCEICAO GUIMARAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016592-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019390-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTRINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O 

(ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011824-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CASSIA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 
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9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012054-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

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(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11256 Nr: 1586-68.2007.811.0059

 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: Benedita Santos Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8196 Nr: 568-46.2006.811.0059

 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: João Luiz da Rocha, Manoel Messias Rodrigues da 

Rocha, Adelio Aparecido Rodrigues Rocha, Jairo Antonio Rodrigues da 

Rocha, Jonas Rosa Rodrigues da Rocha, Maria Rosa Rodrigues da Rocha

 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:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 1250-93.2009.811.0059

 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: Maria do Socorro Alves dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14288 Nr: 764-11.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira Gonçalves, Vastual Mendes da Silva, 

José Roberto de Moraes Souza, Marcos Antônio da Silva, Pedro Carlos 

Morais de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63931 Nr: 920-52.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJF, BEFR, WJFR, BFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT, JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 Compulsados os autos, extrai-se que razão assiste ao causídico, 

nomeado para exercício da curadoria especial, eis que apesar de ter sido 

informado endereço atualizado do requerido no sistema Apolo, não foi 

tentada a citação no referido endereço.

 Desse modo, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino a citação do 

requerido no endereço fornecido na ref. 132.

Ao mesmo tempo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 12 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17H30MIN (horário oficial de MT).

Intime-se pessoalmente a parte autora e a Defensoria Pública.

No mais, conste no mandado as demais determinações contidas na 

decisão de ref.31 (concessão da liminar).

 Às providências para a realização da solenidade.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000842-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H R EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000842-70.2018.8.11.0059. REQUERENTE: N M C DA SILVA COMERCIO E 

INDUSTRIA - EPP REQUERIDO: H R EMBALAGENS LTDA - ME 

Considerando que a decisão que designou a audiência de conciliação não 

foi publicada, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, razão pela 

qual designo nova audiência de conciliação para o dia 13 de dezembro de 

2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BATISTELA (AUTOR(A))

ADRIANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILISBERTO SILVA DOS REIS (RÉU)

DORIVAN RODRIGUES JORGE (RÉU)

ELIZABETE DA SILVA (RÉU)

DAYANE MAURICIO SOARES (RÉU)

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000808-95.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ODAIR BATISTELA, ADRIANO BATISTA DA SILVA RÉU: 

DORIVAN RODRIGUES JORGE, FILISBERTO SILVA DOS REIS, HAROLDO 

MARTINS DOS SANTOS, DAYANE MAURICIO SOARES, ELIZABETE DA 

SILVA Considerando a certidão de que alguns dos requeridos não foram 

encontrados para citação conforme, inclusive, petição juntada pela parte 

autora, deixo de realizar a audiência designada para esta data. Designo 

nova audiência para o dia 6 de dezembro de 2018, às 13h00 de Cuiabá. 

Determino a expedição de novo mandado de citação para os réus não 

encontrados, devendo constar no documento, inclusive a data da 

audiência agendada. Saem intimados os réus Dayane Soares, Dorivan 

Jorge e Elizabete Silva. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de outubro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71246 Nr: 4042-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini, Rosane Terezinha Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 Aqui se tem AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, ajuizada por NELSON MARIANO em face de RENATO 

SANINI e RASANE TERESINHA SANINI.

As partes pactuaram acordo constante da referência 72, ambas 

assistidas por advogado. Neste acordo restou estabelecido o pagamento 

de quantia em dinheiro, honorários contratuais e de sucumbência, a 

notificação do pagamento tão logo recebido, o cancelamentos das 

penhoras. Em prosseguimento, o Exequente informou (referência 73) o 

adimplemento dos valores devidos, requerendo o cancelamento das 

penhoras sobre os seguintes imóveis: 1) Imóvel rural registrado na 

matrícula nº 9768 do CRI de Porto Alegre do Norte; 2) Imóvel Rural 

registrado na matrícula nº 9.769 do CRI de Porto Alegre do Norte; 3) Imóvel 

urbano localizado na Rua Jatobá, nº 161, Setor Jardim do Édem, 

Confresa-MT; o envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 

comarca de Porto Alegre do Norte, para determinar a averbação do 

cancelamento das penhoras sobre os imóveis registrados nas matrículas 

nº 9.768 e nº 9679; e, após a extinção do feito, bem como a extinção do 

processo em apenso.

Após, os Executados se manifestaram (referência 74) requerendo 

igualmente o levantamento das penhoras realizadas nos imóveis, bem 

como a extinção do presente feito e embargos apensos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Desta feita, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL – REFERÊNCIA 72 – 

determinando que a esta Secretaria proceda o levantamento das penhoras 

acima referidas, com o posterior envio ao Cartório de Registro de Imóveis 

para sua averbação. Efetivadas estas medidas, EXTINGO O PROCESSO E 

A ELE APENSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 

487,III,”b”, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87270 Nr: 7652-15.2017.811.0059

 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: Roseni de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 para que a parte autora exclareça a qualidade de 

segurado do falecido, sob o risco de ser reconhecida a inépcia da petição 

inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO BATISTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000953-54.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ADOLFO BATISTA DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019, às 16h30min, horário oficial do Estado de 
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Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Decisão 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(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELITON LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000108-22.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MARCIA MARIA BRITO FERREIRA EXECUTADO: JOSÉ ELITON 

LUZ Aqui se tem ação de execução de alimentos, ajuizada por MARIA 

EDUARDA FERREIRA LUZ, representada por sua genitora, MARCIA MARIA 

BRITO FERREIRA, em face de JOSÉ ELITON LUZ. Na inicial, a requerente 

narrou que, apesar de ter entabulado acordo com o demandado, 

estabelecendo o quantum da pensão alimentícia a ser prestado em favor 

de Maria Eduarda, o requerido não vinha adimplindo com suas obrigações. 

Diante de tais asserções, propôs a presente execução, sob o rito do 

artigo 528 do Código de Processo Civil. Citado para efetuar o pagamento 

das prestações alimentícias em atraso e das que se vencessem no curso 

do processo, sob risco de prisão, o requerido quedou-se inerte. Instada a 

se manifestar, a requerente pugnou pelo prosseguimento do feito, nos 

termos do artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Decido. Perscrutando os autos, verifica-se que o requerido foi 

devidamente citado e intimado para efetuar o pagamento do débito, tendo a 

diligência sido realizada em 11/07/2018, sem que, até a presente data, o 

demandado tenha apresentado manifestação nos autos ou, tampouco, 

quitado o débito em atraso. Assim, conforme previsão legal e requerimento 

da parte autora, a decretação da prisão civil do executado é medida que 

se impõe. 1 - Posto isto, como coação necessária ao cumprimento integral 

da obrigação alimentar, decreto a prisão civil do executado JOSÉ ELITON 

LUZ, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2 - Ademais, determino o protesto da 

decisão judicial que fixou a pensão alimentícia, nos moldes do art. 528, § 

1º do Código de Processo Civil. Deverá a Secretaria expedir a competente 

ofício, onde deverá constar o nome e o CPF do executado, a ser levado 

pela parte interessada ao tabelião para protesto. 3 - Em tempo, deverá o 

Gestor Judiciário solicitar informações acerca de eventual vínculos 

trabalhistas do requerido, devendo-se utilizar do Sistema Jusconvênio. 

Mister ressaltar que a segregação do executado não o exime de prestar 

os alimentos exequendos, consoante preconiza artigo 528, §5º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000954-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Aqui se revela ação de declaratória de 

negativa de propriedade, cumulada com ação anulatória de débito com 

pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Na inicial, o requerente narrou ter 

adquirido o veículo Voyage, placa KCL 5272, ano 1982, renavam 

114812179, o qual teria sido vendido, no ano de 2002, ao senhor Nilo 

Soares da Silva. Narrou o autor que o senhor Nilo revendeu o automóvel 

ao senhor Edinaldo, sendo que, após, o veículo teria sido queimado. 

Exsurge-se da exordial que o requerente há pouco tempo teve ciência de 

que o veículo permanecia registrado em seu nome junto ao Detran, com 

apontamentos de pendências relativas aos impostos inerentes ao 

licenciamento. Diante de tais asserções, o requerente pugnou pela 

concessão de tutela de urgência a fim de que fossem transferidos os 

tributos do veículo a Nilo Soares da Silva, comprador do veículo. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Os requisitos para a concessão de tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, 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.” Assim, da transcrição do artigo suso, depreende-se que é 

necessária a cumulação dos requisitos elencados. In casu, nenhum dos 

requisitos legais foram satisfatoriamente demonstrados, especialmente o 

risco ao resultado útil, posto que a venda do automóvel ocorreu há mais 

de 16 (dezesseis) anos sem que se tenha realizado a transferência ao 

novo dono. Neste diapasão, por não ter sido narrado, tampouco 

demonstrado, a ocorrência de qualquer fato posterior que caracterizasse 

a necessidade de urgência na antecipação da tutela pretendida, INDEFIRO 

O PEDIDO. De outro viés, esclareço, por oportuno, que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque em feitos que se tem no pólo passivo a Fazenda Pública, o réu não 

concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual. Cite-se o Estado de Mato Grosso mediante remessa dos 

autos. Expeça-se carta precatória para citação do Detran/MT. 

Oportunamente, volvam-me conclusos para deliberação. Porto Alegre do 

Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000235-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA ALVES MOURA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000235-57.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: IZABELA ALVES MOURA - EPP 

Aqui se tem ação monitória, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em face de 

IZABELA ALVES MOURA. Tentada a citação da executada, restou a 

diligência frustrada. Instado a manifestar-se, o requerente pugnou pela 

realização de diligências por este Juízo a fim de obter o endereço 

atualizado da demandada. Decido. Em que pese o princípio da cooperação 

estabelecer que o processo judicial deve ser produto da atividade 

triangular – entre juiz e as partes - indefiro o pedido de busca do endereço 

do executado, eis que o requerente não comprovou ter esgotado 

extrajudiciais os meios para tanto. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o autor promova o prosseguimento do feito, sob risco de extinção da 

demanda. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000584-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIVAL VERISSIMO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000584-60.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CIVAL VERISSIMO DE ALMEIDA 

Aqui se tem ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de CIVAL VERÍSSIMA DE ALMEIDA. Cite-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento da dívida com seus acréscimos legais, no prazo 

de quinze (15) dias, anotando-se, que, no caso de pronto pagamento, o 

requerido ficará isento de custas e honorários advocatícios. Conste, 

ainda, no mandado que, no prazo supra, o requerido poderá oferecer 

embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”. Cite-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN SANTOS ROSSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO ELIAS QUEDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000380-16.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUAN SANTOS ROSSATTO RÉU: ROMULO ELIAS QUEDI Aqui 

se tem ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por LUAN 

SANTOS ROSSATO em face de RÔMULO ELIAS QUEDI. Recebida a inicial, 

foi designada audiência de conciliação. Aberta a solenidade, as partes 

não entabularam acordo, tendo, na sequência, a parte ré apresentado 

contestação. No bojo da peça de defesa, o requerido afirmou que inexistia 

mídia arquivada em Secretaria, mídia essa que o requerente aduziu, na 

peça exordial, ter apresentado perante à Vara. DECIDO. A preliminar 

arguida confunde-se com o mérito e junto dele será analisada. Assim, 

determino a intimação das partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida 

produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser esclarecido 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

manifestação. Em que pese a certidão, folha 64, ter declarado que não 

havia sido depositado na Vara Judicial o pendrive com as mídias, 

sobreveio a certidão, folha 68, lavrada pelo Gestor Judiciário, 

descrevendo que teria sido localizado o pendrive informado, revogando, 

assim, a certidão anterior. Com efeito, dentro do prazo supra, poderá o 

demandado manifestar-se objetivamente quanto ao conteúdo das mídias 

depositadas na Secretaria Judicial. Em tempo, guisa frisar que eventual 

decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das 

partes com o julgamento do feito conforme o estado do processo. Porto 

Alegre do Norte/MT, 08 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000089-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000089-16.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Compulsando os autos, verifica-se que, embora 

devidamente intimada, a Fazenda Pública não se manifestou nos autos. 

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, nos termos previstos no artigo 

535, §3º e seguintes, do Código de Processo Civil e do Provimento n. 

11/2017-CM. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000545-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000545-63.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Compulsando os autos, verifica-se que, intimada, a 

Fazenda Pública não se opôs à execução pretendida pelo autor. Desse 

modo, expeça-se ofício requisitório, nos termos previstos no artigo 535, 

§3º e seguintes, do Código de Processo Civil e do Provimento n. 

11/2017-CM. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000467-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000467-69.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Compulsando os autos, verifica-se que, embora 

devidamente intimada, a Fazenda Pública não se manifestou nos autos. 

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, nos termos previstos no artigo 

535, §3º e seguintes, do Código de Processo Civil e do Provimento n. 

11/2017-CM. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000465-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000465-02.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Compulsando os autos, verifica-se que, embora 

devidamente intimada, a Fazenda Pública não se manifestou nos autos. 

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, nos termos previstos no artigo 

535, §3º e seguintes, do Código de Processo Civil e do Provimento n. 

11/2017-CM. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000535-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000535-19.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Compulsando os autos, verifica-se que, intimada, a 

Fazenda Pública não se opôs à execução pretendida pelo autor. Desse 

modo, expeça-se ofício requisitório, nos termos previstos no artigo 535, 

§3º e seguintes, do Código de Processo Civil e do Provimento n. 

11/2017-CM. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109383 Nr: 7766-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor 

de Alexandro Lino Alves da Silva, designo audiência de custódia para o 

dia 09 de novembro de 2018, às 08h00 (horário oficial de MT).

Oficie-se requisitando o réu.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 206 Nr: 782-07.1999.811.0019

 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: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Virgilio Nascimento 

Sobrinho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15.846

 Certifico a INTIMAÇÃO da executada, na pessoa do advogado, do inteiro 

teor da decisão que acolheu a Exceção de pré-executividade e 

reconheceu a ocorrência da prescrição, fls. 63/65

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11737 Nr: 682-66.2010.811.0019

 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: Daniel Fabre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz dos Santos, Elizabete Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208-B, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio de Aquino Lins - 

OAB:21050/MT, Haroldo de Moraes Júnior - OAB:6208/MT, Núbia 

Narciso Ferreira Souza - OAB:6247/MT, Wantuir Luiz Pereira - 

OAB:11.171/MT

 Considerando que o perito nomeado apresentou seus esclarecimento e 

foi juntado às fls. 1702/1709, INTIMO as partes/envolvidos para se 

manifestarem no prazo de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-50.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MACEDO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensada a comprovação do preparo, eis que DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça ante a alegada hipossuficiência financeira. 

Recurso interposto no prazo, meio adequado de insurgência, singular e na 

forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a parte 

recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 

da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu regular 

efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida 

Lei. Após apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades 

legais e atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000169-03.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 
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partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000170-85.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000171-70.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000172-55.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 
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hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000173-40.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-59.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Dispensada a comprovação do preparo, eis que DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça ante a alegada hipossuficiência financeira. 

Recurso interposto no prazo, meio adequado de insurgência, singular e na 

forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a parte 

recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 

da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu regular 

efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida 

Lei. Após apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades 

legais e atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-53.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MASSIRER REZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por TIAGO MASSIRER REZER em face de GUILHERME LINARES 

NOLASCO. Citado o reclamado, em seguida a parte reclamante pleiteou 

pela extinção do feito, pela renúncia ao direito a que se funda a presente 

ação, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea C, do Código de 

Processo Civil. Desta forma, ante o pedido de renúncia à pretensão 

formulada na ação pelo reclamante, demostrando desinteresse no 

prosseguimento do feito, perde-se o objeto da presente demanda e a 

extinção do processo é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a renúncia formulada pelo autor, por consequência declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea C, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-68.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por ROGERIO RIBEIRO DA SILVA em face de GUILHERME 

LINARES NOLASCO. Citado o reclamado, em seguida a parte reclamante 

pleiteou pela extinção do feito, pela renúncia ao direito a que se funda a 

presente ação, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea C, do Código 

de Processo Civil (id 16208742). Desta forma, ante o pedido de renúncia à 

pretensão formulada na ação pelo reclamante, demostrando desinteresse 

no prosseguimento do feito, perde-se o objeto da presente demanda e a 

extinção do processo é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a renúncia formulada pelo autor, por consequência declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea C, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000054-16.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ALQUIAS INACIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por ALQUIAS INACIO DE SOUSA em face de GUILHERME 

LINARES NOLASCO. Antes de ser citado o reclamado, a parte reclamante 

pleiteou pela extinção do feito, pela renúncia ao direito a que se funda a 

presente ação, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea C, do Código 

de Processo Civil (id 16191199). Desta forma, ante o pedido de renúncia à 

pretensão formulada na ação pelo reclamante, demostrando desinteresse 

no prosseguimento do feito, perde-se o objeto da presente demanda e a 

extinção do processo é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a renúncia formulada pelo autor, por consequência declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea C, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-37.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO FRAJUCA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVERIO DE ALMEIDA KREPSZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que após a citação, a 

executada procedeu com o pagamento do débito em questão, consoante 

comprovante aportado aos autos pelo próprio exequente (id 16182510). 

Antes da extinção da execução pela satisfação da obrigação, o 

exequente pleiteou pela intimação da executada, para que realize o 

pagamento dos honorários advocatícios fixados por este juízo. Em que 

pese o pedido acima, como bem se sabe não há condenação de custas e 

honorários de advogado em primeiro grau nos Juizados Especial Cíveis, 

nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Dessa forma, REVOGO a 

condenação de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

desfavor da executada, no despacho de id 15503769, por estarem em 

desacordo com as normas do Juizado Especial Cível. Considerando que o 

valor depositado nos autos satisfaz integralmente o débito perseguido na 

presente execução, resta-me extinguir o feito, ante a satisfação da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137745 Nr: 1036-53.2017.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Berto

 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:

 Vistos.

Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

testemunhal formulado pelo Requerente, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28/02/2019 as 16h20min. (MT).

 Deve o Requerente ser advertido para que proceda em conformidade com 

o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada.

 Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 2347-26.2010.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Cândida Pires

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos que a inicial não veio acompanhada de comprovante 

do prévio requerimento/indeferimento administrativo do benefício de 

aposentadoria rural por invalidez.

 Em vista disso, a autarquia requerida ofereceu contestação, limitando-se 

a arguição da preliminar de ausência de interesse processual.

 É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 

submetido a repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o 

segurado, antes de ingressar em juízo, deve requerer o benefício 

previdenciário administrativamente, sob pena de extinção do feito sem 

exame do mérito por falta de interesse de agir (Seção do dia 27/08/2014).

Ficou decidido que nas ações em que o INSS ainda não foi citado, ou 

naquelas em que não foi discutido o mérito pela Autarquia, deveriam os 

processos ficar sobrestados para que a parte autora fosse intimada pelo 

juízo para requerer o benefício ao INSS, no prazo de 30 dias.

No caso em comento, o INSS não contestou o mérito, portanto, não houve 

resistência a pretensão autoral, tornando-se necessário a intimação da 

parte autora para requerer o benefício ao INSS, conforme entendimento 

firmado pelo STF.

 Em vista disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda ao requerimento administrativo do benefício previdenciário 

pleiteado, juntando aos autos o respectivo comprovante, sob pena de 

extinção do feito sem exame do mérito por ausência de interesse de agir.

 Cumprida a determinação supracitada, intime-se a autarquia requerida 

para se manifestar sobre o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar 

contestação de mérito no prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137768 Nr: 1053-89.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Schwingel - 

OAB:OAB/MT V8.957

 Autos ID N.º 137768

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 
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Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14/02/2019, às 

15h30min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145760 Nr: 2399-41.2018.811.0017

 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: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Maria Daniel, Jason de Souza Freitas, 

Júlia Rocha de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141505 Nr: 3395-73.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - MT, Antônio Pereira 

de Freitas Neto, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça à fl. Retro, IMPULSIONO o 

feito à matéria para imprensa para INTIMAR a parte Autora para 

COMPLEMENTAR a Diligência do Oficial de Justiça, uma vez que conforme 

"endereço indicado no mandado a diligência a ser realizada fica no distrito 

de Espigão do Leste a 200 km de distancia da sede desta Comarca".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31983 Nr: 595-82.2011.811.0017

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

 PARTE AUTORA: Ivanildes Souza Marinho

 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:

 Certifico o decurso de prazo para manifestação do executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-46.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000076-46.2018.8.11.0017. REQUERENTE: ROSILENE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A Dispensado o 

relatório nos termos da lei. Em análise superficial, entendo presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, recebo a 

petição inicial e determino o seu processamento. Verifica-se que a 

pretensão liminar veiculada na inicial se amolda ao conceito de tutela de 

urgência, como uma das modalidades da tutela provisória previstas no 

Novo Código de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil, de certa 

forma, incorporou o entendimento do Código anterior de que os pedidos 

liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, noto que, a priori, não se fazem 

mais presentes. A probabilidade do direito não restou evidenciada, pois da 

análise da documentação que acompanha a inicial, não é possível aferir 

com o mínimo de segurança a verossimilhança do alegado pois a parte 

autora afirma que houve a realização indevida de uma compra em seu 

nome no seu cartão de crédito, dividida em 12 (doze vezes) sendo que a 

última parcela teria sido adimplida em 18/06/2017, o que a muito tempo já 

se esvaiu. Da mesma forma, não restou comprovado o perigo na demora, 

pois o pedido da promovente em sede de tutela de urgência, baseia-se na 

imediata suspensão das cobranças das parcelas efetivadas na sua conta 

corrente, tendo tal pleito perdido seu objeto, uma vez que a última parcela 

já foi adimplida na data de 18/06/2017. Logo, insubsistente o pedido de 

tutela de urgência com base na alegação da proximidade da nova 

cobrança, pois, repito, derradeira cobrança já foi efetivada no ano 

passado, ao passo que a petição inicial é datada de 24 de Outubro de 

2018. Assim, não estando os fundamentos apresentados amparados em 

documentação que se permita aferir a probabilidade do direito e o perigo 

na demora da prestação jurisdicional, não se justifica que o contraditório 

seja sacrificado neste momento processual. Razão pela qual INDEFIRO a 

tutela provisória de urgência pleiteada. Por oportuno, tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, 

nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de 

promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem como amparo 

na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro 

Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem 

presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do 

Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao 

necessário para a realização da Sessão de Mediação. CITE-SE a parte 

requerida para comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada 

a ser designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). 

DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344). Intimações e diligências 

necessárias. Às providências. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 08 

de Novembro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-17.2018.8.11.0017
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Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

ELDER VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000065-17.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: WILLIAN GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO, ELDER 

VIEIRA DE SOUSA Vistos, etc. Determinada a emenda à inicial, esta foi 

prontamente atendida pela parte promovente. Deste modo, cite-se a parte 

Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo constar no mandado que, 

não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá, após transcorrido o prazo retro mencionado, à 

penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do CPC), 

preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” do inciso II 

do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto. O oficial 

de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, observando preferencialmente 

os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) 

vezes em dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° 

do artigo 830 do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por 

edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do 

edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o 

arresto em penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento 

ou penhora de bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de 

penhora. No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida, sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Por fim, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte 

por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a 

majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 

procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo 

Advogado do Exequente. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 08 de Novembro 

de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-47.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000063-47.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: DIVA DOS SANTOS SILVA Decisão Vistos, etc. 

Determinada a emenda à inicial, esta foi prontamente atendida pela parte 

promovente. Deste modo, cite-se a parte Executada para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), 

devendo constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido 

o prazo retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do 

artigo 829 do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial 

(letra “c” do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o 

respectivo auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se 

houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 08 de Novembro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-84.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRONE PEREIRA DE SOUSA WARENIWARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000024-84.2017.8.11.0017. REQUERENTE: TAIRONE PEREIRA DE SOUSA 

WARENIWARA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da lei. Preliminarmente, é de conhecimento 

que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe o artigo 487, inciso III, 

alínea “c”, do CPC, in verbis: “Art. 487. Haverá resolução do mérito quanto 

o Juiz: ... III– Homologar: alínea “c”- “a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção.” Portanto, não tendo o Requerente interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do processo, nos termos requeridos. 

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “c” do 

CPC. Sem custas na forma da legislação vigente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix 

do Araguaia - MT, 08 de Novembro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 39/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

 DESIGNAR, o servidor Rafael Soares Silva Araújo, Matrícula 32690, 

Distribuidor/Contador/Partidor, para desempenhar as funções de Gestor 

Administrativo III, com efeitos a partir da publicação desta portaria no DJE.

Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão de 
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Atos e Portarias do TJMT.

 Porto Esperidião – MT, 07 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60735 Nr: 7044-79.2017.811.0006

 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): Edmilton Aguilera de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 60735

Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que desproveu o recurso interposto pelo réu, cumpra-se a 

sentença prolatada às fls. 204/213.

Cumpridas as deliberações e expedida a guia de execução definitiva, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51518 Nr: 1025-48.2012.811.0098

 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: Manoel Cangussu Prates, Mario Aparecido Leite 

Cangassú Prates, Joilson Dimas Leite Cangassú Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silveira Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Dimas Leite Cangussu 

Prates - OAB:4698/MT, Mario Aparecido Leite Cangussu Prates - 

OAB:4652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 a) Defiro o pedido de juntada do instrumento procuratório pelo autor.

b) Homologo a desistência da inquirição dos autores, bem como a das 

testemunhas.

c) Determino a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Mirassol 

D’Oeste, conforme fls. 292, para que seja inquirida a testemunha José 

Barbosa da Silva, devendo, nesta oportunidade, serem intimadas as 

partes/advogados para que tenham ciência e possam acompanhar a 

solenidade em que se realizará a inquirição;

d) Determino a expedição de carta precatória para a comarca de Cáceres 

para inquirição da testemunha arrolada em fls. 171, Carlos Jerônimo 

Gonçalves, devendo, nesta oportunidade, serem intimadas as 

partes/advogados para que tenham ciência e possam acompanhar a 

solenidade em que se realizará a inquirição;

e) Em análise ao pedido de substituição da testemunha elaborado pela 

parte autora, entendo que assiste razão ao d. advogado da parte 

requerida quando de sua manifestação, considerando que o artigo 451 do 

Código de Processo Civil é taxativo quando as hipóteses de substituição, 

devendo ser provado ao menos minimamente o alegado para que possa 

ser aplicado o disposto no diploma processual civil.

f) Por fim, considerando a autorização concedida pelo artigo 461 do 

Código de Processo Civil, no sentido de poder o magistrado, de ofício, 

ordenar a inquirição de testemunha referida nas declarações das 

testemunhas, somado ao fato de ter havido, na presente solenidade, 

referência ao senhor Celso Pavin como pessoa possuidora de 

informações acerca dos fatos apurados nos presentes autos, determino 

sua inquirição na qualidade de testemunha referida/do juízo, e, para tanto, 

designo a data de 18/12/2018, às 9:00h.

 g) Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54712 Nr: 1097-64.2014.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 54712

 Vistos, etc.

Acusado absolvido sumariamente (fls. 67/69), momento em que foi 

determinada a intimação do réu para o levantamento da fiança recolhida.

A defesa tomou ciência da sentença bem como pugnou pelo arbitramento 

de honorários advocatícios (fl. 72).

Intimado, o réu compareceu em secretaria para informar sua conta 

bancária para a restituição da fiança (fl. 74).

É o relatório. Decido.

Primeiramente, restitua-se a fiança na conta apresentada à fl. 74.

Não sendo possível naquela conta, intime-se no endereço novo declinado 

à fl. 79, dando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em 

secretaria e informar nova conta bancária.

À exaustão, não sendo encontrado no endereço intime-se por edital.

Acaso a parte, intimada, não forneça em 10 (dez) dias os dados 

necessários para a transferência, decreto o perdimento da fiança paga 

em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da CNGC/MT.

Por fim, tendo em vista a nomeação de fls. 36/37, e a prestação de 

serviços advocatícios do Dr. Anderson Rogério Grahl OAB/MT 10565, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 10 (dez) URH’s, tomando 

em conta a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, 

devendo-se expedir a competente certidão.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

 Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, Carlos Henrique 

Sousa Shwendler, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, ALESSANDRO 

FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, Luan 

Souza Santos, Matheus Phillippe Goulart Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, CRISTIANE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Paulo 

Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

setor de expedição visando a confecção de Carta Precatória à comarca 

de Redenção/PA para inquirição da testemunha Karina Gonçalves Ferreira 

naquele Juízo, devendo ela ser intimada perante o seguinte endereço: 

Avenida Delis Vilas Boas, nº 397, Redenção/PA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 
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Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11269, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Advogado da parte Requerida, via DJE, para que se manifeste 

acerca da proposta de honorários periciais de ref. 63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11269, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, na pessoa de seus advogados para que tomem 

ciência da data designada para abertura dos trabalhos periciais, 19 de 

novembro de 2018, às 8h00m, com saída do Fórum da Comarca de 

Querência - MT, conforme ofício de ref. 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 853-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, via DJE, na Pessoa de seu Advogado para que 

apresente Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61723 Nr: 3308-88.2018.811.0080

 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: Luiz Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Dalmolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.Compareceu a este Gabinete a Dra. Fabíola Collachiti Moreto - OAB 

9986-B, solicitando urgência na apreciação do feito, especialmente em 

face da juntada da contestação apresentada.Pois bem. 1) 

Considerando-se a inexistência de interesse das partes em conciliação, 

cancelo a audiência designada, facultando às partes a juntada de eventual 

proposta de acordo por escrito nos próprios autos, a qualquer instante;2) 

A decisão liminar obedece o caráter rebus sic stantibus, podendo ser 

alterada a qualquer instante. Neste espectro, observo que a parte ré 

juntou inúmeras provas que corroboram as teses de defesa, mormente as 

diversas fotografias e declaração da própria Prefeitura Municipal de 

Querência - MT, no sentido de que inexiste o prolongamento da estrada 

mencionada. Além disso, obervando a defesa apresentada, é patente a 

situação desafavorável ao réu, mormente porque está limitado o direito de 

propriedade (a retirada da porteira torna a propriedade totalmente 

desprotegida), sem justificativa plausível. A propósito, um dos argumentos 

utilizados na petição inicial também é afastado pelo julgado do TJMT no 

processo juntado pela defesa, oportunidade em que ficou constatada a 

inexistência do prolongamento da estrada "R-10", de modo que pretende o 

autor forçar o Poder Público a legitimar o apossamento da área ao arrepio 

da lei. De todo modo, entendo que a questão merece melhor análise ao 

final, razão pela qual a manutenção do pleito liminar está prejudicada neste 

instante, mormente porque a retirada da porteira ocasiona severos 

prejuízos à parte ré e poucos benefícios à parte autora, visto que detém 

inúmeras outras passagens para acessar o seu imóvel. Portanto, neste 

cotejo, entendo que é INVIÁVEL a retirada da porteira. Deste modo, 

REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA, por absoluta inexistência de 

verossimilhança do direito, patente perigo de dano ao réu e ausência de 

risco útil ao resultado do processo se acaso for concedido o direito do 

autor ao final. Sem prejuízo, faculto à parte autora apresentar impugnação 

à contestação no prazo legal. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49422 Nr: 2260-31.2017.811.0080

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdO, IDS, IMdO, LPMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável 

“post mortem” celebrado entre a companheiro e os herdeiros, maiores e 

capazes, sem vício de consentimento, nulidade ou prejuízo a terceiros, 

não é necessária a dilação probatória e audiência prévia para comprovar 

a idoneidade do pactuado, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais.

Sendo assim, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios.

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.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 7916 Nr: 329-47.2004.811.0080

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara C. Amarante - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos.

Considerando-se o paradeiro incerto da parte executada, inviabilizando o 

regular trâmite da marcha processual, determino a citação por edital, nos 

termos a seguir.

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 exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, 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.

 Nomeio a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, 

requerendo o que for de direito, eventualmente.

Para tanto, abra-se vista.

Com a vinda, intime-se (com envio dos autos) a parte exequente para 

prosseguir no feito ou requerer o que entende de direito.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37166 Nr: 516-72.2015.811.0079

 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: LEIDE RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, intimando o patrono da Requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a certidão do oficial de justiça (Ref: 

38).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55838 Nr: 1412-13.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007- CGJ, 

impulsiono os autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o patrono da 

parte autora se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça (Ref: 18)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51829 Nr: 3398-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, Fábio Luis Nascimentos dos 

Santos da Mota - OAB:19615/BA, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:OAB/MT 9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES - 

OAB:13613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18582/MT, KAYO 

RONNARO SILVA DIAS - OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:20194/MT, VINICIUS 

DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 13.777-A

 Vistos.

REF 23: Embargos de Declaração opostos alegando omissão na sentença 

homologatória de REF 16.

Cabível a pretensão, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC.

No mérito, o pedido não encontra qualquer óbice, eis que se trata de mera 

omissão.

Nestes termos, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para DEFERIR a manutenção da penhora do bem imóvel indicado, bem 

como determino a expedição de termo de penhora para registro na 

respectiva matrícula do imóvel garantidor, conforme expressamente 

acordado entre as partes.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48473 Nr: 1863-72.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SILVA E JACO SILVA LTDA -ME, 

Hercolis Martins, WIRES GABRIEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para apreciação do pedido de penhora, deverá a parte exequente 

providenciar a juntada da certidão da matrícula atualizada do imóvel, com 

prazo não superior a 30 dias.

Na mesma oportunidade, se o caso, deverá qualificar eventual cônjuge, 

credor hipotecário, e coproprietários, trazendo o endereço e comprovação 

do recolhimento das despesas para intimação.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, independentemente de 

nova conclusão, arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 1246-49.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARQUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que prossiga na execução, promovendo 

atos concretos que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo "in albis", arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão proposto pela defesa 

técnica em favor do acusado CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado. Pugnou a defesa pela substituição da prisão 

preventiva por medidas cautelares diversas, sustentando, em síntese, que 

não praticou nenhum dos crimes que lhe são imputados e que possuiria 

residência fixa e ocupação lícita, o que lhe permitiria responder ao 

processo em liberdade. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

pelo indeferimento do pleito, em razão da necessidade da garantia da 

ordem pública, e como forma de impedir a reiteração criminosa do 

acusado, haja vista os antecedentes do mesmo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42584 Nr: 1154-71.2016.811.0079

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP, LINDA 

MARCIA PEREIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar endereço de parte. De igual forma, o sistema 

Bacenjud e Infojud também não se justificam para tal finalidade.

Ainda, ressalto que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o 
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encargo de diligenciar na busca de endereço da parte requerida, 

mormente quando não comprova nos autos a sua concreta 

impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada.

 Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no 

cumprimento das obrigações que lhes incumbam ou, indevidamente, impute 

aos poucos servidores atribuições excessivas e desnecessárias, 

especialmente numa comarca em que é notável a deficiência de número de 

servidores.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de pesquisa de endereço porque compete 

à própria parte e não ao Poder Judiciário, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39642 Nr: 1667-73.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN, Daniel Pereira dos 

Santos Gusthmann, DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN, Maísa Piovezana 

Gusthmann Viecili, Adriano Alan Viecili, Camila Piovezana Gusthmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT, BANCO COOPERATIVO 

DE CRÉDITO – SICREDI S.A, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Antes de analisar a admissibilidade dos embargos de declaração opostos 

em REF 69, esclareça a parte embargante a razão da oposição, visto que 

a decisão questionada já se encontra revogada, conforme REF 51.

 Prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 2615-49.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUINTINO FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestação acerca dos cálculos 

apresentados pelo INSS, procedendo-se a juntada de eventual 

impugnação ao cumprimento de sentença no sistema APOLO.

 Com a vinda, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 1352-11.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Figueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação proposta por EDSON FIGUEIRA DA SILVA em face 

do INSS, ambos já qualificados nos autos, com resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, os últimos fixados em 10% sobre o valor 

da causa (observada a gratuidade da justiça deferida). Intime-se o INSS 

(com envio dos autos). P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44585 Nr: 2057-09.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M DE BARROS - EPP, JOÃO MARQUEZ DE 

BARROS, POLIANA LUCIANA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Karuliny Alves 

Josevicius - OAB:20.264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 Vistos.

Intime-se o autor para responder aos embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 702, parágrafo 5º, do CPC.

O mandado de pagamento será suspenso até o julgamento do feito (art. 

702, §4º, CPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39297 Nr: 1480-65.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL RIOJA ORELLANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58921 Nr: 2687-94.2018.811.0079

 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: MÁRCIA RODRIGUES VALADARES, VALFLIANA 

DORALICE VALDIVINA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITA MUNICIPAL INTERINA: LUZIA NUNES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas (art. 10, inciso XXII, 

da Constituição Estadual de Mato Grosso). Sem honorários de 

sucumbência, face o rito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41911 Nr: 853-27.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao INSS para, querendo, apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Com a vinda, intime-se a parte autora para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43761 Nr: 1648-33.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEDRONI FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:GO 38.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. JANAINA PATRICIA RODRIGUES DINIZ, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional no PSF II, situado à 

Rua Maracanã, s/n, Bairro Alvorada para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54193 Nr: 756-56.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Deus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcella Oliveira Assis, F MARQUES - ME, 

Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a expedição de mandado incompleto pela secretaria, 

bem como os argumentos invocados pelo autor em REF 27, entendo 

prudente e justo deferir o pedido.

Deste modo, expeça-se novo mandado de citação incluindo todos os 

requeridos, devendo o oficial de justiça realizar a nova diligência 

independentemente de recolhimento de valores.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1888-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT0016023

 Vistos.

 Ante a apresentação de endereço das vítimas faltantes pelo Ministério 

Público, DESIGNO audiência de instrução para o dia 17 de dezembro de 

2018, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se no endereço apontado nos autos.

 Expeçam-se os ofícios necessários à condução do réu para a solenidade 

supramencionada, ocasião em que deverá ser interrogado.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48564 Nr: 1900-02.2017.811.0079

 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: ISRAEL SOARES BERNARDO DE OLIVEIRA, CLEONICE 

BERNADO DE GODÓI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Ribeiro de Araújo - 

OAB:GO 11.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de alvará judicial para que seja realizada a 

venda de um lote urbano de propriedade do senhor Israel Soares Bernado 

de Oliveira formulado pela curadora, senhora Cleonice Bernado Godoi.

Em síntese, a curadora noticia que o interditado, seu irmão, é proprietário 

de um lote urbano situado na Rua São Paulo, nº 05, Quadra 27 na cidade 

de Mozarlândia – GO, com are de 525 m².

Aduz que em razão da debilidade da saúde de seu irmão, busca melhores 

condições de vida e tratamento, pois não possui recursos financeiros 

para arcar com exames, tratamento dentário, e demais despesas médicas, 

odontológicas e farmacêuticas que o interditado necessita, para isso 

pleiteia o intento. Ressaltou ainda, que o imóvel está abandonado naquela 

cidade.

O imóvel foi avaliado judicialmente no importe de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais).

Foram acostadas documentação pertinente ao imóvel e interdição do 

requerente.

O Ministério Público manifestou favoravelmente à concessão do alvará 

pretendido (parecer de REF 15).

Pois bem.

Como se verifica, a requerente Cleonice foi nomeada curadora do 

interditado Israel no procedimento de código n.º 19852 e, desde então vem 

gerindo seus atos da vida civil.

 Todavia, ao que se nota, a curadora não está conseguindo arcar com 

todas as despesas concernentes aos tratamentos do interditado.

De toda sorte, observa-se que foi realizada a avaliação judicial do lote.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO ALVARÁ 

JUDICIAL pretendido, nos termos da petição inicial, devendo a curadora 

Sra. Cleonice prestar contas nestes autos, o que faço com fundamento no 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

 Expeça-se o necessário.

 Com a juntada da prestação de contas, abra-se vista ao Ministério 

Público. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55438 Nr: 1257-10.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMI SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36855 Nr: 374-68.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENESIO DE FREITAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 SECRETARIA: proceder às conversões de praxe no sistema Apolo.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36163 Nr: 2-22.2015.811.0079

 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: Domilton Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requeiram o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60527 Nr: 3462-12.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LIBERIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57782 Nr: 2138-84.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FILHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56481 Nr: 1684-07.2018.811.0079

 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: LIDIA LORENZETTI, VALDECIR LUIZ LORENZETTI, 

Juliana Lorenzetti, ELIZANDRA LORENZETTI, VERALICE LORENZETTI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIS BORTOLINI - 
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OAB:16808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por LIDIA LORENZETTI, 

VALDEVIR LUIZ LORENZETTI, VERALICE LORENZETTI DA SILVA, 

ELIZANDRA LORENZETTI e JÚLIANA LORENZETTI, no intento de obter 

autorizaçaão judicial para efetivar o levantamento de valores, junto à 

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSOÚRCIO LTDA, em nome do de 

cujus OLIVIO

ANTÔNIO LORENZETTI.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Vieram conclusos os autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de procedimento afeto à jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares.

 Portanto, compete ao juízo apenas investigar se a parte requerente é 

legítima para levantar os valores pleiteados, mediante a apresentação dos 

documentos que se fizerem necessários no caso concreto.

Na espécie, verifica-se que para concessão de alvará judicial para 

levantamento dos valores deixados pelo “de cujus” é necessário que 

inexistam outros bens que possam justificar o processamento de 

inventário ou arrolamento, deferindo-se a favor de todos os herdeiros 

necessários.

Pelo que consta dos autos, os possíveis herdeiros do “de cujus” estão 

todos habilitados nos autos, portanto, com base no princípio da boa fé 

processual, tenho que o pedido deve ser julgado procedente, 

especialmente pela certidão de óbito em que consta “não deixou bens a 

inventariar” , deixando como únicos herdeiros os dois filhos que ora 

postulam em juízo.

Ante o exposto, concedo Alvará Judicial para que o(a)(s) requerente(s) 

promova(m) o levantamento e receba(m) os valores pleiteados, nos 

termos da petição inicial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

 Expeça-se o necessário.

 Em razão da preclusão lógica, serve a presente decisão como certidão 

como trânsito em julgado.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55434 Nr: 1254-55.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, DLPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação alimentar, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas 

ou honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54769 Nr: 1001-67.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSSDCR, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 21: Defiro o pedido de designação de nova audiência de tentativa de 

conciliação, observando-se o endereço e telefone atualizado fornecido.

 Cumpra-se, devendo a Secretaria impulsionar o feito designando nova 

data de audiência de conciliação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47953 Nr: 1583-04.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o termo de acordo submetido à homologação, faculto 

aos requerentes eventuais ajustes no referido termo, observando-se os 

apontamentos feitos pelo Ministério Público.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 2357-39.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403257-8 e 403258-6 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35735 Nr: 2359-09.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Exuperio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403377-9 e 403376-0 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35730 Nr: 2354-84.2014.811.0079

 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 de Jesus Coelho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
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Consigno que os alvarás de levantamento 399339-6 e 399338-8 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20060 Nr: 1382-56.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 446830-9 e 446833-3 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1256-64.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Martins Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403381-7-3 e 403382-5 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35610 Nr: 2249-10.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMECI GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403792-8 e 403790-1 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14647 Nr: 972-03.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KISLEU GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:21666, Lucy Rosa da Silva - OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403818-5 e 403817-7 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14681 Nr: 1010-15.2007.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA SOARES LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, KISLEU GONÇALVES FERREIRA - OAB:21666, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403820-7 e 403821-5 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15109 Nr: 1439-79.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BATISTA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 404632-3 e 404630-7 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34445 Nr: 1208-08.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Caiado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 403378-7 e 403379-5 já foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 15106 Nr: 1446-71.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL NUNES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que o alvará de levantamento 403251-9 já foi assinado, devendo 

a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52365 Nr: 1346-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVKA, MAdSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Código 52365

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52333 Nr: 1334-03.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCV, RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos para decretar o divórcio das partes, declarando rompida o 

vínculo conjugal até então existente entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.A demandante retornará a usar o 

nome de solteira, qual seja, ROSANIA ALVES MARTINS.LAVRE-SE o termo 

de guarda definitiva.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, nos termos do artigo 86, CPC, porém, 

suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiários da 

Justiça Gratuita.EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação ao 

Cartório de registro civil competente.Nos termos do art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30978 Nr: 833-59.2012.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Pureza Guedes Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 (Código: 30978)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fls. 63/66, que proveu 

a apelação da Autarquia demandada, fixando os parâmetros para o 

cumprimento de sentença, determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 30/33-v e do acórdão de fls. 

63/66 para os autos principais de código 10151,

 CERTIFICANDO nos presentes autos;

2) Após traslado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-50.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado da decisão, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo, uma vez 

que o feito já exauriu todo o seu conteúdo. Havendo requerimento de 

cumprimento de sentença, façam-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010014-69.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: LIL PEREIRA VIEIRA, Endereço: Rua 

MINAS GERAIS, 377, FIDELANDIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, Endereço: , 1000, 

RESIDENCIAL TRÊS TAMBORE, RESIDENCIAL TRÊS TAMBORE, SANTANA 

DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06543-900 Senhor(a): EXECUTADO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

DECISÃO: Anexa. VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 659,73 (seiscentos e 
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cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) (remanescentes). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 9 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FREIRE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000243-55.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,171.98 ESPÉCIE: [TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: ANTONIO FREIRE DE FARIAS, Endereço: avenida dos imigrantes, 

fiderlandia, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): ANTONIO FREIRE DE FARIAS A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000244-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000244-40.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $21,448.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

GENILSON PEREIRA DA COSTA, Endereço: RUA SÃO PEDRO, QUADRA 

01, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: E - 

CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP, Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-500 Senhor(a): GENILSON PEREIRA DA COSTA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 
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acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000246-10.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $19,914.17 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

LEONIDIA BATISTA DOS SANTOS, Endereço: Rua Cerejeira, Fiderlandia, 

RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: BRADESCO 

SEGUROS S/A, Endereço: Avenida Alphaville, 779, andar 5, sala 502, 

Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 Senhor(a): 

LEONIDIA BATISTA DOS SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 10:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-89.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL DE FATIMA TURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000286-89.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,494.58 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

RACHEL DE FATIMA TURINI, Endereço: Rua Bahia, 299, Fidelândia, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: OI S.A, Endereço: RUA 

DO LAVRADIO, 71, 2 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20230-070 Senhor(a): RACHEL DE FATIMA TURINI A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 10:30, 

RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 9 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-12.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Código 1000026-12.2018.8.11.0052 Vistos etc., Diante do fato público e 

notório que no dia 25 de outubro de 2018, faleceu na cidade de 

Barretos/SP, o Dr. Carlos Roberto dos Santos, que era um advogado 

militante nesta Comarca, DETERMINO: 1) A suspensão do feito, nos termos 

do artigo 313, § 2º, II do CPC; 2) INTIME-SE o advogado da parte autora 

para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promover a habilitação dos 

herdeiros,sob pena de extinção da ação (313, §2, II, do CPC). 3) 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-09.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Código 1000162-09.2018.8.11.0052 Vistos etc., Diante do fato público e 

notório que no dia 25 de outubro de 2018, faleceu na cidade de 

Barretos/SP, o Dr. Carlos Roberto dos Santos, que era um advogado 

militante nesta Comarca, DETERMINO: 1) A suspensão do feito, nos termos 

do artigo 313, § 2º, II do CPC; 2) INTIME-SE o advogado da parte autora 

para promover a habilitação dos herdeiros. 3) CUMPRA-SE. 4) ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 287-59.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, JdSA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOZIELLEN DE ARAUJO 

BARROS - OAB:22781/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com arrimo no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, e nesta oportunidade REVOGO o 

mandado de prisão de JEREMIAS DE ALMEIDA.Sirva a presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Determino a suspensão da inscrição do 

devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como o desbloqueio 

dos valores retidos através de penhora on line, acaso 

existentes.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. Ciência a Defensoria 

Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 29 de outubro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86070 Nr: 3989-08.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SOARES DANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou decisão administrativa, oriunda da autarquia previdenciária na 

qual indefere o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da referida decisão 

administrativa, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 08 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62191 Nr: 1484-49.2015.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alieze de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar proposto 

pela parte requerente CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

em face de ANTONIO ALIEZE DE BARROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora, embora 

devidamente intimada, não manifestou interesse no prosseguimento do 

feito, incidindo em irregularidade processual ao quedar-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Isentos de pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85701 Nr: 3793-38.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO - OAB:24870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há comprovação do 

recolhimento das custas processuais, de modo que DETERMINO a emenda 

da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84958 Nr: 3388-02.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson Diniz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Processo eletrônico nº 3388-02.2018.811.0032

Código nº 84958

Vara Única

Vistos.

JEVERSON DINIZ DA COSTA, já qualificado nos autos, fora denunciado 

pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime previsto no 

art.33, caput, da Lei 11.343/06.

O acusado apresentou defesa preliminar (ref.11), reservando seu direito 

de defesa para momento após instrução criminal, na mesma oportunidade 

arrolou testemunhas de defesa.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria.

Destarte, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e 

por apontar indícios de autoria, recebo a denúncia ofertada, nos termos 

em que fora posta em juízo, em face do denunciado, pela suposta prática 

do crime descrito em denúncia

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 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 08 de fevereiro de 2019, às 16h00min, devendo ser intimadas, 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória, 

bem como testemunhas arroladas pela defesa, a fim de eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a nova sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória, 

caso necessário, para inquirição das testemunhas que residem em outras 

Comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 08 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58138 Nr: 2043-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS, Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária Condenatória, intenta pelo BANCO DO BRASIL 

S/A, em desfavor de VALDIR RUELIS e OUTROS, já devidamente 

qualificados nos autos.

Verificando os autos, constato que as partes requeridas ainda não foram 

citadas, conforme certidão de ref.34.

 Posto isto, DEFIRO o pleito da parte requerente de ref.50.

Citem-se os requeridos nos endereços declinados em ref.50, para que 

tomem ciência da presente ação, oportunizando-se a apresentação de 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera as citações, desde logo, determino a intimação da 

parte autora para que se manifeste no prazo impreterível de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Por oportuno, proceda-se a secretaria com a exclusão dos antigos 

procuradores e a habilitação dos causídicos, Dr. SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS – OAB/MT nº 14.258-A e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA – OAB/MT nº 19.081-A, a fim de que recebam as futuras 

publicações.

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.: 65451 Nr: 648-42.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, 

BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Vistos.

Initme-se a parte autora para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias se 

há outros herdeiros do "de cujus", e quantos e quais são, colacionando 

aos autos a respectiva qualificação e endereço dos mesmos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65017 Nr: 493-39.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Manoel Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Brandão Correa - 

OAB:OAB/MT 16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil e, ainda, 

determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

c o m u n i c a ç õ e s  e  b a i x a s  n e c e s s á r i a s  n o  c a r t ó r i o 

distribuidor.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13702 Nr: 1041-84.2004.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Àurea Bandeira Duarte Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Lojor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903/MT, João 

Antonio da Silva Balbino - OAB:OAB/MT 13.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado Dejair Roberto Liu Junior, OAB 

n° 10777, a devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º do 

Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50809 Nr: 723-23.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Guia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

LENICE MARIA MARTINS DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

requer a HABILITAÇÃO em processo judicial intentado pelo de cujus 

ADELINO GUIA DE MORAES, nos termos dos arts. 687/692 do CPC.

Registro, prefacialmente, que a habilItação é ação incidental que trâmita 

nos autos principais, salvo necessidade de autuação em apenso para fins 

de instrução probatória, caso necessário.

Por oportuno, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

de fl. 404, para assim instaura incidente de habilitação.

Vale frisar que a propositura da habilitação é causa de suspensão do 

processo (suspensão imprópria), nos termos do art. 689 do CPC, que só 

retomará seu andamento após o trânsito em julgado da sentença que 

julgar a habilitação.

 Desta feita, DETERMINO a suspensão deste processo até o deslinde da 

presente demanda.

Citem-se os Requeridos por meio de seu advogado constitutído para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, ofereçam contestação (art. 690, 

CPC).

Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimen-se.

Cumpra-se, expedinho-se o necessário e com as cautelas de estilo

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64363 Nr: 236-14.2016.811.0032

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Linhares do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Nos temos da Lgislação vigente e Provimento 56/2007 da CGJ, intimo os 

adogados do réu da decisão com audiênia: Processo Eletrônico n.º: 

236-14.2016.811.0032 Código n.º: 64363 VARA ÚNICA Vistos. Paulo 

Sergio Linhares do Nascimento, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art.180, 

caput do Código Penal. Denúncia foi recebida (Ref.04), e na mesma 

oportunidade determinada a citação do denunciado para responder a 

acusação, nos termos do artigo 396-A, do CPP. Devidamente citado, o 

acusado manifestou Possuir advogado constituído, conforme certidão de 

(Ref. 11). Resposta à acusação (Ref.12), reservando-se ao direito de 

apresentar tese defensiva na ocasião das alegações finais. Posto isto, 

verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição sumária do 

denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de maio de 2019, às 16hr45min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP. Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória 

para inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas. Ciência ao Ministério Público . Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2017-CGJ/MT., 

impulsiono estes autos e intimo o advogado de defesa do réus para se 

manifestar sobre as testemunhas arroladas pela defesa e que não foram 

encontradas: Angelina de Moraes Soares, conforme certidão do Senhor 

Oficial de Justiça de Cuiabá-MT, fls. 2071 e bem como sobre a 

testemunha: Luzito Bernardino do Nascimento, conforme certidão do sr. 

Oficial de Justiça desta Comarca de fls. 2139 destes autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67582 Nr: 1565-61.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Almeida, Solange Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 09, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 26 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 14:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85289 Nr: 3559-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Valeriano de Figueiredo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VALERIANO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.4, DESIGNO audiência 

de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa s/n, Bairro 

Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário Oeste-MT., no dia 

26 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 13:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70635 Nr: 149-24.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildanete Aparecida da Silva, Wanderleia dos Santos, 

Josefa Luiza da Guia, Sirley Anzil da Silva, MICHELLI CRISTINE VILELA DE 

FIGUEIREDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.18, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 15:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 1891-21.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL DO BRASIL EDITORA, ASSESSORIA 

DE COBRANÇA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.9, DESIGNO audiência 

de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa s/n, Bairro 

Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário Oeste-MT., no dia 

19 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 15:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 235-05.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:OAB/MT 5.475, Maristela F.Morizzo Nascimento - 

OAB:OAB/MT5408, Melissa F. Praeiro - OAB:13582, Tamiris Cruz 

Poit - OAB:14659

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), ou oferecere meios legais, para ao 

cumprimento do mandado de Averbação, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 287-59.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, JdSA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOZIELLEN DE ARAUJO 

BARROS - OAB:22781/O

 Certifico que não foi possível proceder o protesto em face do requerido, 

em razão de não conter o teor da decisão contendo os quesitos legais e 

informações necessárias para seu devido cumprimento conforme ref.57, 

razão pelo qual não haverá necessidade de baixa de protesto que se quer 

foi feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 287-59.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, JdSA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOZIELLEN DE ARAUJO 

BARROS - OAB:22781/O

 Certifico que o Mandado de Prisão n°15/2018 não foi cumprido conforme 

ref.73 e nem foi expedido Oficio encaminhando o Mandado a nenhum 

órgão responsável por apreensão, por esta razão não haverá 

necessidade de recolhimento do Mandado de Prisão expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63098 Nr: 1842-14.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Cardoso Alamino - 

OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de ref. 03.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2380 Nr: 161-34.2000.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Francisco Flotta - 

OAB:SP/182.419, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura - OAB:13645

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo a advogada Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura, OAB n° 13645, a devolver os autos no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 

2.10.1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64250 Nr: 184-18.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 [...].Preenchidos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo.Declaro o feito saneado, fixando como ponto controvertido o 

grau de invalidez da parte autora e o montante a ser pago pela seguradora 

requerida.Diante da necessidade de produção de prova pericial, NOMEIO o 

Hospital Amparo, Rua Cel. Antônio Bruno s/n, Centro, Rosário Oeste-MT, 

por intermédio de qualquer médico que ali atue, independentemente de 

compromisso, devendo a intimação ser realizada na pessoa do Diretor do 

Hospital ou do Secretário Municipal de Saúde do Município de Rosário 

Oeste/MT, pessoalmente, para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo responder aos quesitos eventualmente oferecidos 
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pelas partes.Incumbirá às partes, dentro de 15 (quinze) contados da 

intimação desta decisão, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, 

caso queiram.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 08 de novembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50107 Nr: 2043-45.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Pinto Catão Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Cristina Soares de 

Vasconcelos - OAB:354826, Fernando Pinto Catão - OAB:/SP145., 

Rômulo Augusto Arsufi Vigatto - OAB:/SP 200.507

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar os advogados do réu, da 

sentença de extinção proferida nos autos a saber transcrita: Vistos..... 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Braz Pinto Catão Neto em virtude da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com 

arrimo nos arts. 109 e 107, IV, ambos do Código Penal. Providencie-se a 

baixa nas anotações quanto a existência desta ação penal em curso em 

face do acusado. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83821 Nr: 2141-54.2017.811.0053

 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: MATILDE NARDES DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação proferida nos autos, ref 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 450-05.2017.811.0053

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHDR, LFSDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15.284/MT, MARCELA FLORÊNCIA CAMARGO - 

OAB:22054/O, Marcos Douglas Wanderley Taxis da Silva - 

OAB:16533/MT

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos em correição.

Cuida-se de representação manejada pelo Ministério Público Estadual em 

face de Bruno Herculano Resende, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática, ao menos em tese, do ato infracional análogo ao delito 

tipificado no art. 157, § 2ª-A, I e § 2º II, do Código Penal.

Na presente solenidade o membro do parquet formulou proposta de 

remissão condicionada ao menor.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Verifica-se que a adolescente supracitado manifestou expressamente 

concordância com os termos da remissão concedida, tenho por bem em 

homologar a presente remissão.

Isto posto, nos termos do artigo 126, c/c artigo 181, parágrafo 1º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, HOMOLOGO por sentença a 

remissão concedida ao adolescente Bruno Herculano Resende, 

devidamente qualificado nos autos, para que surta os regulares efeitos de 

legalidade.

A remissão, ora concedida, não poderá ser registrada para fins de 

antecedentes, conforme estabelece o artigo 127 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

Aguardem-se os autos em escrivinia até seu devido cumprimento.

Oficie-se ao Quartel da Polícia Militar. Poderá o requerido apresentar-se 

voluntariamente, independentemente da notificação do Juízo.

No que tange ao menor Luiz Felipe Silva de Castro Lameu, DÊ-SE vista dos 

autos ao MPE para manifestação, ante a informação de que o menor 

encontra-se internado em Cuiabá/MT.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim _________ (Gabriel Feil Zanon), 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87503 Nr: 1415-46.2018.811.0053

 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: RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIAMENTE 

PROCEDENTES os pedidos inicias deduzidos por Tayane Moura de Araujo, 

por si e representando a menor Raynara Cristhyne Moura Rosa, e, JULGO 

PARCIAMENTE PROCEDENTES a reconvenção formulada por Cristhian 

Bispo Rosa, para: (i) conceder, definitivamente, a guarda unilateral do(a) 

menor Raynara Cristhyne Moura Rosa à Requerente, Tayane Moura de 

Araujo, com fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n.° 8.069/90; e, (ii) 

condenar o requerido a pagar à requerente, a título de pensão alimentícia, 

a quantia mensal correspondente a 20% (vinte por cento) de seus 

rendimentos líquidos, até o dia 10 (dez) de cada mês, incidindo sobre 13º 

salário, férias e verbas rescisórias, se houverem, acrescidos de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a serem 

descontados diretamente da folha de pagamento do requerido e 

depositados na conta bancária da representante da menor; (iii) o direito de 

visitas do Requerido será exercido de forma livre, mediante prévio aviso, 

as quais, caso haja resistência por parte da menor, serão realizadas, 

incialmente, de forma assistida; férias escolares metade do período com 

cada genitor; dia das mães com a requerente; dias dos pais com o 

requerido; Natal e Ano Novo de forma alternada; assim como feriados, 

prevalecendo o melhor interesse da menor JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sem custas ou honorários, face a concessão dos benefícios a 

Justiça Gratuita, que beneficio à ambos os genitores.Às providências, com 

estrita observância de todas as normas previstas na CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72759 Nr: 1009-30.2015.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se pedido cumprimento de sentença manejado por Iramita Gomes de 

Barros em face de Pelage Tolentino de Barros, devidamente qualificados 
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nos autos, objetivando, em suma, a quitação de débito pendente realizado 

em ação judicial.

 Em ref. 50, a parte postula pela desistência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência 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 movida por Iramita Gomes de 

Barros, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Requerente, se houver.

 Expeça-se o necessário.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO TEXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001369-40.2018.8.11.0053 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIVALDO TEXEIRA LIMA 

Endereço: RUA EUGENIO DA SILVA TAQUES, 418, VILA RECREIO, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): MARIVALDO TEXEIRA LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 12:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEIA DE MAGALHAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001371-10.2018.8.11.0053 Valor da causa: $335.17 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCINEIA DE MAGALHAES E SILVA Endereço: AC SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER, 389, RODOVIA CORONEL PALMIRO DE 

BARROS, S/N, FRONTEIRA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-970 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, quadra 504 

salas 101 a 106 - edificio ana carolina, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-521 Senhor(a): MARCINEIA DE MAGALHAES E SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-92.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001372-92.2018.8.11.0053 Valor da causa: $238.20 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES Endereço: rua nossa 

senhora fatima, 177, SANTO ANTONIO DO LEVERGER, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ARENILCE 

DOMINGAS DE MAGALHAES A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 12:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001374-62.2018.8.11.0053 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANDERLI COSTA LEITE 

Endereço: ESTRADA RURAL, SN, SÃO PEDRO DE JOSELANDIA, BARÃO 

DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): VANDERLI 

COSTA LEITE A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 12:35 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 
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novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-47.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001375-47.2018.8.11.0053 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANDERLI COSTA LEITE 

Endereço: ESTRADA RURAL, SN, SÃO PEDRO DE JOSELANDIA, BARÃO 

DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): VANDERLI 

COSTA LEITE A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 12:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-32.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001376-32.2018.8.11.0053 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANDERLI COSTA LEITE 

Endereço: ESTRADA RURAL, SN, SÃO PEDRO DE JOSELANDIA, BARÃO 

DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): VANDERLI 

COSTA LEITE A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 12:55 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

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, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 
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s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001380-69.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR Endereço: chácara Tesam, comunidade Morrinho, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA MONOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184, Inexistente, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 Senhor(a): SEBASTIAO FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 13:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-54.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001381-54.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA ANTONIA DA SILVA 

Endereço: Praça, 23, São Pedro da Joselândia, Praça Correa Ribeiro, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): EVA 

ANTONIA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 13:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-39.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001382-39.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA ANTONIA DA SILVA 

Endereço: Praça, 23, São Pedro da Joselândia, Praça Correa Ribeiro, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): EVA 

ANTONIA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 13:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001383-24.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA ANTONIA DA SILVA 

Endereço: Praça, 23, São Pedro da Joselândia, Praça Correa Ribeiro, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): EVA 

ANTONIA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 13:35 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-09.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001384-09.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA ANTONIA DA SILVA 

Endereço: Praça, 23, São Pedro da Joselândia, Praça Correa Ribeiro, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): EVA 

ANTONIA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 13:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001385-91.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA ANTONIA DA SILVA 

Endereço: Praça, 23, São Pedro da Joselândia, Praça Correa Ribeiro, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): EVA 

ANTONIA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 13:55 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001386-76.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIANA DA SILVA DE 

PINHO Endereço: Estrada Rural, s/n, São Pedro da Joselãndia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): MARIANA DA SILVA DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 14:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001387-61.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIANA DA SILVA DE 

PINHO Endereço: Estrada Rural, s/n, São Pedro da Joselãndia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): MARIANA DA SILVA DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 14:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-46.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001388-46.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIANA DA SILVA DE 

PINHO Endereço: Estrada Rural, s/n, São Pedro da Joselãndia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): MARIANA DA SILVA DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 14:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001389-31.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIANA DA SILVA DE 

PINHO Endereço: Estrada Rural, s/n, São Pedro da Joselãndia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): MARIANA DA SILVA DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 14:35 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-16.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001390-16.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIANA DA SILVA DE 

PINHO Endereço: Estrada Rural, s/n, São Pedro da Joselãndia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): MARIANA DA SILVA DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 14:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-98.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001391-98.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AIRTON VIEGAS DE PINHO 

Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro Joselandia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): AIRTON VIEGAS DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 14:55 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001392-83.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AIRTON VIEGAS DE PINHO 

Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro Joselandia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): AIRTON VIEGAS DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001394-53.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AIRTON VIEGAS DE PINHO 

Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro Joselandia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): AIRTON VIEGAS DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:35 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 517 de 536



advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-38.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001395-38.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AIRTON VIEGAS DE PINHO 

Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro Joselandia, 

Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): AIRTON VIEGAS DE PINHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-23.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001396-23.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO ROSA 

DAMASCENO Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro da 

Joselandia, Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): ANTONIO ROSA DAMASCENO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:55 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-08.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001397-08.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO ROSA 

DAMASCENO Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro da 

Joselandia, Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): ANTONIO ROSA DAMASCENO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 15:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-90.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001398-90.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO ROSA 

DAMASCENO Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro da 

Joselandia, Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): ANTONIO ROSA DAMASCENO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 15:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-75.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001399-75.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO ROSA 

DAMASCENO Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de São Pedro da 

Joselandia, Capoeirinha, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): ANTONIO ROSA DAMASCENO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 15:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA CATARINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001404-97.2018.8.11.0053 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAILZA CATARINA DE 

MAGALHAES Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 177, 

INDEFINIDO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): MAILZA CATARINA DE MAGALHAES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 15:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 
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composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-67.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001406-67.2018.8.11.0053 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE RODRIGO SILVA 

CARVALHO Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, VARGINHA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ANDAR 15, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): 

ALEXANDRE RODRIGO SILVA CARVALHO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 15:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001408-37.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001408-37.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,176.80 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Andar 15, 

Bloco D, edifício Juaperi, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): SALATIEL DE LIRA MATTOS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-38.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-73.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-52.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-06.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-25.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-91.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-39.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZOMAR ELIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-63.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000542-63.2017.8.11.0053. REQUERENTE: MARLENE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-79.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZOMAR ELIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-04.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR NA 

FORMA DE CADASTRO DE RESERVA DO FÓRUM DA COMARCA SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.

 EDITAL N.º 020/2018/CA

A Excelentíssima Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini – MMª. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro desta Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 006/2011/PRES. 

de 16/05.2011, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8571, em 18.05.2011 e Edital nº 015/2018/CA de 10 

de julho de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10292, em 11/07/2018, concernente a abertura de Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliador para o Fórum da Comarca de 

São José dos Quatro Marcos-MT, pelo presente edital torna público o 

gabarito definitivo da prova realizada no dia 26 de agosto de 2018, com 

suas classificações.

I – GABARITO DEFINITIVO e CLASSIFICADOS: ( no anexo)

No resultado final, no anexo transcrito, constam somente os nomes dos 

candidatos classificados com 50% (cinqüenta por cento) de acertos, 

sendo a classificação efetuada por ordem decrescente do total de acertos 

obtidos pelos candidatos na prova objetiva, já com observância os 

critérios de desempate elencados no item 4.2, do Edital n. 015/2018/CA.

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 São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 

(08/11/2018). Eu, (Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o digitei.

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI. Juíza de Direito e Diretora do Foro.

* O GABARITO DEFINITIVO e CLASSIFICADOS completos, encontram-se 

no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta 

Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 192-13.2012.811.0039

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVILSON DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 AUTOS Nº 192-13.2012.811.0039

CÓDIGO 50368

Vistos.

 Em atenção à certidão constante à fl. 48, proceda o Senhor Gestor 

Judiciário de acordo com o Provimento 80/2014-CGJ.

Após, cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 37/38, bem como, 

desapensem e arquive-se os presentes autos.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de outubro de 2017.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105491 Nr: 4355-40.2017.811.0078

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LEANDRO APARECIDO DA SILVA, ELISANE 

MARGARETE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

01608008118, Rg: 1924586-6, Filiação: Roseli Aparecida Ulisses da Silva e 

Livino da Silva, data de nascimento: 21/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Janiopolis-PR, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ELISANE MARGARETE BRAGA, Cpf: 04790438929, Rg: 9518620-3, 

Filiação: Maria Goretti Pereira e Rodomil Braga, data de nascimento: 

21/02/1985, brasileiro(a), natural de Tigrinhos-SC, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante disso, em consonância com o parecer ministerial JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias.Ciência para o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.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, Remilson Fábio de 

Moraes, digitei.

Sapezal, 08 de novembro de 2018

Remilson Fábio de Moraes Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76667 Nr: 1119-85.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE BARBOSA DUPIM LAURINDO - ME, 

EDILENE BARBOSA DUPIM LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda a retirada da Carta Precatória 

expedida nos autos. Bem como sua comprovar sua devida distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72049 Nr: 1599-34.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, após realizada a atualização dos patronos 

conforme fls. 92, intima-se novamente a parte requerente para ciência da 

r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76965 Nr: 1292-12.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR GOMES DA SILVA, ANTONIA MARGARIDA 

RABELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Para INTIMAR o Advogado da Requerida a informar número de conta e 

agência bancária com a finalidade de expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 563-83.2014.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Certifico que, nesta data, fiz a expedição da Certidão de Honorários 

Advocatícios, a mesma está aguardando a retirada pelo advogado da 

parte requerida.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 164-74.2012.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning, Ovídio Barbosa dos Santos 

Neto, Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 321, via 

malote digital, para a Comarca de NOVA MUTUM/MT. Código de 
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rastreabilidade: 81120183796939.

Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 323, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183796976 - 81120183796977.

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 325, via 

malote digital, para a Comarca de JUARA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183796967 - 81120183796966.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32508 Nr: 1365-91.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16.164

 Vistos, etc. Considerando-se a ausência dos advogados de defesa em 

que pese devidamente intimados, bem como ausência do núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Magaiver Baesso dos 

Santos para exercer a defesa do acusado nesta solenidade. Desde já, 

arbitro os honorários advocatícios no valor de 1/5 (um quinto) da URH, 

conforme tabela da OAB/MT. Expeça-se a competente certidão. Com a 

oitiva da testemunha, resta exaurida a finalidade da carta precatória nesta 

comarca. Devolvam-se os autos ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32404 Nr: 1299-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilberto Effting - Espólio, Fernando Oliveira 

Efftinge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dyogo Costa Marques - 

OAB:OAB/MT 11.084, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9.845

 Vistos, etc. Considerando a petição e documentos aportados em fls. 

33/35, a qual os advogados de defesa informam a homologação da 

desistência das demais testemunhas. Considerando ainda a veracidade da 

informação no processo originário (cód. 91372) em consulta ao site do 

TJMT, devolvam-se os autos ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 616-11.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gustavo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:OAB/MT 16.956, TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 Vistos, etc. Aguarde-se a devolução das cartas precatórias 

encaminhadas para inquirições das testemunhas de defesa. Com o 

retorno das referentes missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às 

partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, tornem os 

autos conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30526 Nr: 284-10.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Esmeraldo Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 50-verso), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 53/55), arrolando como suas 

as mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

 O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 56, pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

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 dos acusados, 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 04 de fevereiro de 

2019, às 14h30min.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência acima designada.

 Intimem-se as testemunhas.

Requisitem-se as testemunhas que são Policiais Militares. Intime-se.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunha, que por 

ventura resida em comarca diversa.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23201 Nr: 45-11.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Diante da manifestação ministerial de fl. 93, bem como da certidão de fl. 

95, designo a data 04 de fevereiro de 2019, às 14 horas, para realização 

de justificação, para posterior análise do pedido de revogação do SURSI.

 Intime-se o acusado e sua defesa.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23725 Nr: 360-39.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 135, designo a data 12 de março de 2019, às 

13h30min para inquirição da vítima Daniele Mascarenha.

 Intime-se o acusado e sua defesa.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 465, via 

malote digital, para a Comarca de Cuiaba/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183794371 - 81120183794372

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-22.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BENEDITA ALVES LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A 

(ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TABAPORÃ Vistos, etc. Em atenção ao postulado formulado pela parte 

executada, cumpre anotar que no caso em comento já foi expedido o 

precatório, de modo que, incabível nova atualização pelo juízo. Ademais, 

entre o período que medeia a inscrição do precatório até o efetivo 

pagamento do crédito, não há incidência de juros, isto porque, nesse 

período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige que seja 

computada a correção monetária. Logo, não seria possível o cômputo dos 

juros no período entre a inscrição do precatório e a data do efetivo 

pagamento, cabendo apenas a correção monetária com a finalidade de 

atualizar a moeda, providência que deve ser adotada pela executada no 

momento do respectivo pagamento. Com efeito, INDEFIRO o postulado pela 

Fazenda Pública Municipal e, DETERMINO o cumprimento da ordem 

expedida no precatório que consta acostado aos autos, isto no prazo 

legal. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-37.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUTERO LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A 

(ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TABAPORÃ Vistos, etc. Em atenção ao postulado formulado pela parte 

executada, cumpre anotar que no caso em comento já foi expedido o 

precatório, de modo que, incabível nova atualização pelo juízo. Ademais, 

entre o período que medeia a inscrição do precatório até o efetivo 

pagamento do crédito, não há incidência de juros, isto porque, nesse 

período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige que seja 

computada a correção monetária. Logo, não seria possível o cômputo dos 

juros no período entre a inscrição do precatório e a data do efetivo 

pagamento, cabendo apenas a correção monetária com a finalidade de 

atualizar a moeda, providência que deve ser adotada pela executada no 

momento do respectivo pagamento. Com efeito, INDEFIRO o postulado pela 

Fazenda Pública Municipal e, DETERMINO o cumprimento da ordem 

expedida no precatório que consta acostado aos autos, isto no prazo 

legal. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-49.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENEZES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários a 

comprovação de suas alegações. Em síntese, a reclamante aduz que é 

cliente da reclamada, utilizando o serviço de TV por assinatura, e que, se 

manteve inadimplente por certo período, vindo a quitar seus débitos e 

cancelar a assinatura, contudo, foi surpreendido com a anotação restritiva 

realizada pela requerida em seu nome. Requer-se, portanto, o deferimento 

da tutela de urgência, para fins de ter excluída a anotação restritiva de 

crédito. Entretanto, sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder 

ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. In casu, analisando as 

alegações da parte requerente, conjugadas com os documentos trazidos 

com a inicial, não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei 

para o deferimento da tutela antecipada. Isto porque, o autor não junta 

qualquer comprovante de pagamento, nem mesmo protocolo de 

cancelamento, não havendo como verificar o período do pagamento que 

aduz ter realizado, nem mesmo os demais dados da transação de 

cancelamento. Os documentos acostados aos autos não demonstram com 

precisão as alegações fáticas do autor, não havendo certeza sobre o 

direito aventado, sendo imperioso o indeferimento da medida pleiteada 

urgentemente, ante a inexistência de probabilidade do direito, ora instituída 

pelo novo Código Processual Civil. Na análise acurada do caso em tela não 

foi possível aferir a probabilidade do direito do requerente, eis que, este 

não logrou êxito em demonstrar que estava adimplente com as obrigações 

assumidas junto a requerida, ou seja, que a anotação litigada ocorreu de 

forma injustificável. Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória 

do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 

300 do CPC/15. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão do ônus da 

prova à parte reclamante. Cite-se a parte Reclamada para comparecimento 

em audiência de conciliação já designada, fazendo constar do mandado 

que o não comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em 

confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como 

verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela parte reclamante, e será 

proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem como 

a ausência da parte reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Às 
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providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55215 Nr: 2262-48.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SAMA, Daniel Orzechovski, ASBEL 

TORRES PONTES ORZECHOVSKI

 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:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça 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, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15031 Nr: 223-35.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves, Dilson Alves, Celito Maximino 

Baldin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 1829-44.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60721 Nr: 2844-14.2017.811.0108

 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: CRISTIANE DE MOURA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devido fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46541 Nr: 2133-14.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson Rogem Ferreira Gomes, ANDRÉ LUIZ 

DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução da missiva sem cumprimento, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para no 

prazo de 15 dias apresentar o endereço atualizado do executado André 

Luiz Dela Pria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 2316-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Eliezer Inacio da Paixão.Atente-se a 

secretaria do juízo para a expedição da missiva, com a máxima urgência, a 

fim de que seja oitivada a vítima, com observância do endereço de f. 157, 

cuja última atualização ocorreu em 14/09/2018, ou seja, posteriormente a 

data da intimação infrutífera (f.154v). Intime-se o Ministério Público, o 

acusado e a Defesa.Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

mandado/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de 

novembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 860-63.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO GONÇALVES VITORINO - MEI, Anildo 

Gonçalves Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, manifestar acerca da devolução da 

missiva, com ato citatório negativo, e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59355 Nr: 1959-97.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LCTS, Paula Fernanda Capeletti Porfirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Savio Jose Tommasini Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WOICICHOSKI - 

OAB:24875/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 826-59.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Antonio Staschezen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO, Universal 

Motos - Valverde Montova Comercio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Vistos etc.

Redesigno audiência para o dia 29/11/2018 às 17:00 horas. IMTIMEM-SE 

OS RÉUS, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. Saem os presentes 

intimados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-50.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Claudemir José Conrado (TESTEMUNHA)

JOSE CARLOS MEDEIROS DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

8010071-50.2016.8.11.0108 REQUERENTE: ADRIANE TIRLONI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE TAPURAH Vistos e analisados. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, mormente após 

audiência de instrução realizada (mov. ID 7398944) com oitiva de 

testemunhas. 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 que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por ADRIANE TIRLONI em 

desfavor do MUNICIPIO DE TAPURAH. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é no dia 06/04/2015, o veículo 

da parte autora estava estacionado próximo ao seu local de trabalho 

quando o ônibus da reclamada abalroou o veículo Hyundai I30 da autora, 

causando estragos no lado esquerdo do veículo sobre o capô, farol e 

para-choques dianteiro. As fotos anexadas na inicial, bem como o 

depoimento das Testemunhas em Audiência de Instrução, mais 

precisamente os Policias Militares que atenderam à ocorrência e lavravam 

o Boletim de Acidente nº 036, elucidaram perfeitamente os fatos, bem 

como os danos causados no veículo. Analisando detidamente os fatos, foi 

possível concluir pelo depoimento das testemunhas que: o veículo da 

autora estava estacionado no local do acidente e continha fragmentos de 

pintura amarela nas partes danificadas, que coincidiam com a cor do 

ônibus escolar; o motorista do ônibus escolar residia ali próximo, e 

estacionava o ônibus escolar próximo ao local; ao verificar o ônibus 

escolar, os policiais militares que confeccionaram o B.A. puderam verificar 

que o veículo continha vestígios do acidente (tinta do veículo da autora). 

Assim, diante dos fatos alegados na inicial em cotejo como os documentos 

colacionados aos autos e prova testemunhal produzida, restou 

comprovada a ocorrência do sinistro com o veículo da Reclamante e os 

prejuízos ocasionados pelo preposto da Reclamada, cuja responsabilidade 

pelos atos daquele é objetiva, nos termos do Artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal . Desta forma, considerando que o Reclamante 

apresentou os orçamentos com os valores para o reparo do veículo, tenho 

que a indenização por danos materiais é a medida que se impõe. Além 

disso, há que se ressaltar que o Requerido não contestou o feito e não 

impugnou os documentos/nota fiscal de serviço apresentado pela 

Requerente, pelo que se presume serem idôneos a demonstrar os valores 

despendidos para o conserto apostos na Nota Fiscal Eletrônica nº 140, no 

valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Quanto ao pedido de danos 

morais, ressalto que, conquanto o preposto da Reclamada tenha dado 

causa ao dano, este fato não possui potencialidade lesiva para implicar na 

violação a direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na 

reparação de danos morais. Saliento que no fato em análise, o 

abalroamento do veículo por si só se traduz em mero aborrecimento, tanto 

que a Autora não apontou em que consistiu o dano moral suportado, pelo 

que, a esse título, não procede seu requerimento de indenização por 

danos morais. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à parte autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 

1.700,00 (mil e setecentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de 09/07/2015 

(data do desembolso pela autora), 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, e nada sendo requerido, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Amanda de Souza Campos Belo Silveira 

Juíza Leiga – Matrícula TJMT 30883 SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e do projeto da sentença, com fundamento no art. 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO-A para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário [assinatura 

eletrônica] LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53239 Nr: 397-30.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CORREIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, conforme determinado à fl. 172, que das informações 

extraídas dos autos é possivel verificar que houve pagamento em 

duplicidade conforme fls. 153 e 171, sendo o primeiro valor pago 
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administrativamente pelo INSS e o segundo após a expedição do RPV de 

fl. 158 - conforme depósito de fl. 160 e Alvará de Autorização de fl. 169.

Certifico ainda, que o equivoco possivelmente originou-se devido ao fato 

de ter sido depositado de forma direta/adminsitrativa, eis que segundo os 

servidores desta Secretaria tal fato nunca havia ocorrido na Comarca, 

sendo os depósitos sempre precedidos da expedição dos RPV's.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1796 Nr: 3-48.1999.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO - OAB:3557-A, LUCIOLO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14415

 EDITAL DE ESCALA DE PROCESSOS QUE ENTRARÃO EM JULGAMENTO 

NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE TERRA NOVA DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

NOVEMBRO DE 2018.

O Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM Juiz de 

Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quanto interessar possam, especialmente o D. 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao(s) Réu(s) abaixo 

relacionado(s) e a seu(s) defensor(es), que foi(ram) designada(s) a(s) 

seguinte(s) data(s) para a REUNIÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI do mês de 

NOVEMBRO DE 2018, de conformidade com o artigo 429 do Código de 

Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala de processo(s) que 

entrará(ao) em julgamento que obedecerá a seguinte ordem:

27.11.2018 – às 08h00 – Processo nº 3-48.1999.811.0085, código: 1796, 

que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move contra o acusado 

RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA, pela prática das condutas descritas no 

art. 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal, face da vítima Jaime Simi, tendo 

como Defensora a advogada ENÉDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO 

MEDEIROS, OAB/MT 3.557/A.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, determinou o MMº Juiz de Direito que se expedisse a presente 

lista, que será afixada à Porta do Fórum. Dado e passado nesta cidade de 

Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos 06 de novembro de 

2018. Eu _______________________ (Aline Schorro) Gestora Judiciária, 

o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57000 Nr: 1274-33.2015.811.0085

 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: CHARLES RAFAEL TRESSOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.483,10 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 100/101. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 741,55 (setecentos e quarenta e 

um reais e cinquenta e cinco centavos) para custas e R$ 741,55 

(setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38410 Nr: 971-92.2010.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS DE MADEIRAS GABIATTI LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:OAB/MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA-PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

950,10 (novecentos e cinquenta reais e dez centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 38/39. Fica cientificado(a) de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55144 Nr: 259-29.2015.811.0085

 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: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

552,16 (quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 52/54. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 414,40 (quatrocentos e quatorze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000025-25.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ CARLOS SCHERER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE 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, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte Promovente através 

do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada nos presentes autos para o dia 28/02/2019 às 13h00min. 

Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência 

de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

Aline Schorro Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE 

ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - 

TELEFONE: (66) 35341936

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 1246-84.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Filho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 114.

Assim, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 

14.12.2018, às 11h00min.

Cumpra-se as deliberações de fls. 113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51443 Nr: 1276-32.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Peron - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Lopes Conceição 

- OAB:14000

 Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor, por meio de publicação no DJe em nome de seu 

advogado constituído, para pagar o valor apontado pela parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-93.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000035-93.2018.8.11.0077 Valor da causa: 

$14,992.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: NOEMI DE OLIVEIRA Endereço: Av. José Pereira da Silva, 0, 

Antiga Chácara do Augusto, Jardim Aeroporto, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Nome: SERASA S/A. 

Endereço: EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO PAULISTA), 187, ALAMEDA 

DOS QUINIMURAS 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04068-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 

10/12/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 9 de novembro de 2018. Jhonatan Correia Motta 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-93.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000035-93.2018.8.11.0077 Valor da causa: 

$14,992.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: NOEMI DE OLIVEIRA Endereço: Av. José Pereira da Silva, 0, 

Antiga Chácara do Augusto, Jardim Aeroporto, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Nome: SERASA S/A. 

Endereço: EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO PAULISTA), 187, ALAMEDA 

DOS QUINIMURAS 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04068-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 

10/12/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, 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, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 9 de novembro de 2018. Jhonatan Correia Motta 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-97.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FERNANDES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000080-97.2018.8.11.0077. REQUERENTE: DURVAL JOAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, ARLINDO 

FERNANDES, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA / INCOMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL / 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente arguiu o 

reclamado ARLINDO FERNANDES, preliminar de ilegitimidade passiva, vez 

que requereu a sua exclusão da demanda. Tenho que assiste razão a 

parte reclamada, pois consta que o responsável pela informação que 

ocasionou a inserção da alienação foi a primeira reclamada, ou seja, 

Banco do Brasil. Não há nos autos qualquer prova de que o requerido 

Arlindo tenha concorrido para os eventos danosos suportados pelo autor. 

Ainda que na inicial, e nas impugnações o autor firme seu direito no 

sentido de mantê-lo no polo passivo da demanda, não há prova nos autos 

da ligação deste requerido com os fatos alegados. Porquanto, acolher a 

preliminar é medida que impõe. ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade 

passiva arguida pelo requerido ARLINDO FERNANDES, devendo ser 

retificado o polo passivo, promovendo sua exclusão. Em contestação, a 

primeira Reclamada (Banco do Brasil) alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de que o valor 
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atribuído à causa extrapola os limites fixados por lei aos Juizados 

Especiais Cíveis. No entanto, verifico que o valor atribuído à causa 

pauta-se tão somente ao pedido de condenação por danos morais. 

Considerando que os danos imateriais tem valores atribuídos de acordo 

com a convicção do juiz e não fica atrelado ao pedido que o autor elenca, 

não visualizo maiores prejuízos necessidade de remeter o feito à esfera 

comum. Ademais, nos termos da lei 9.099/95, a propositura da ação nos 

Juizados Especiais, conduzem à renúncia do valor excedente o teto deste 

juízo. Rejeito a preliminar. A primeira reclamada arguiu ainda a preliminar de 

inaplicabilidade de inversão do ônus da prova, porém, tratando de relação 

consumerista diante a vulnerabilidade do consumidor presumida, a 

inversão ao ônus da prova em favor do requerente deve ser deferida. 

Rejeito. Quanto a preliminar de indeferimento de justiça gratuita requerida 

pela mesma reclamada, e considerando que a parte autora requereu 

preliminarmente o deferimento desta. Verifico que a parte promovente 

declarou sua hipossuficiência, tratando-se de pessoa não alfabetizada, e 

aposentado, ademais, as provas nos autos conduzem para a 

hipossuficiência do autor, a qual é presumida diante a aplicação do CDC. 

Rejeito tal Preliminar, deferindo os Benefícios da Justiça Gratuita para a 

parte autora. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO 

CONSUMIDOR. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA 

ANTECIPADA , promovida por DURVAL JOÃO DOS SANTOS em face de 

ARLINDO FERNANDES, BANCO DO BRASIL S.A, DETRAN/MT, requerendo, 

em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por danos morais, e 

ainda que “2ª Requerida que entregue o documento do veículo automotor 

do atual exercício/2018 ao autor, e que a 1ª Requerida efetue a baixa do 

Gravame”. Alega que “o autor adquiriu um veículo, CAMINHONETE S10 

EXECUTIVE D 4X4,DIESEL,COR PRATA, CHEVROLET,ANO/MODELO 

2009/2009, PLACA ALF1614/MT, Chassi 9BG138KJ09C440461, 

RENAVAM 00137241232, na empresa “CIDO CAR”, em Janeiro de 2013, 

livre e desembaraçado, transferindo para o nome do Autor imediatamente, 

sem qualquer restrição ou gravame, pagando integralmente o preço à vista 

no veículo, conforme consta do documento anexo. (...) quase 5 (cinco 

anos) depois, o Autor foi surpreendido com uma restrição decorrente de 

suposta alienação fiduciária, firmada entre a instituição bancária Ré, e o 

proprietário anterior do veículo, Sr. Arlindo Fernandes, segundo 

Requerido. Ao final pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita, emissão de certidão de quitação geral do veiculo, baixa da 

alienação fiduciária e inversão do ônus da prova. Em contestação a 

reclamada DETRAN/MT justificou sua ausência em audiência conciliatória, 

conforme LC 445/2011. E declarou que a alienação foi informada pelo 

Banco do Brasil em 16/10/2017 em nome de DURVAL JOAO DOS 

SANTOS. O requerido ARLINDO, que teve nesta decisão reconhecida sua 

ilegitimidade passiva, ao apresentar sua contestação informou que o 

adquiriu o referido veiculo financiado e pagou as parcelas 

antecipadamente, quitando em 24/09/2012, de forma que em 29/01/2013 

foi liberado o gravame. Para tanto, apresentou cédula de credito nº 

1253453. As informações prestadas pelo requerido Arlindo conferem com 

os documentos acostados na inicial, ID 14172888, que demonstra que o 

referido veiculo teve inclusão de gravame em 13/06/2011, e a liberação em 

29/01/2013. Por sua vez, a reclamada BANCO DO BRASIL, no que tange 

ao mérito, comtemplou sua confissão no sentido de que o gravame 

refere-se ao contrato firmado em 17/05/2001 (BB Crédito Veiculo), titular 

ARLINDO FERNANDES. Confessa ainda que o contrato foi liquidado 

antecipadamente e assim, acusa Arlindo que não ter realizado os tramites 

necessários para a baixa do gravame. Ainda, aduz que não houve falha 

na prestação de serviços e inexiste dever de indenizar. As alegações da 

instituição financeira na tentativa de inclinar a responsabilidade para o 

requerido ARLINDO FERNANDES não se sustentam uma vez que, após a 

baixa do gravame em 29/01/2013, o veículo objeto de compra e venda, 

sempre esteve em nome do autor, que sempre manteve as obrigações 

tributarias em dia, jamais teve qualquer óbice em retirar o CRLV anual, e 

também não houve qualquer informação de permanência de alienação. 

Pelo contrario, há prova nos autos que o gravame do contrato mencionado 

pelo banco requerido teve o gravame liberado ainda em 2013. A reinclusão 

de tal alienação em 16/10/2017 demonstra a má prestação de serviço da 

instituição, por atitude arbitraria e negligente. Pois bem, de acordo com as 

informações do DETRAN/MT e ainda consonante ao documento acostado 

junto ao ID 14172888, verifica-se que o gravame referente ao 

financiamento entabulado entre Arlindo e o Banco requerido, fora incluso 

no sistema em 13/06/2011 e baixado em 29/01/2013. Conferindo ainda com 

a data em que o autor confirma que adquiriu o veiculo livre e 

desembaraçado (Janeiro de 2013). Desta forma, a nova inserção do 

gravame já em 16/10/2017, sem prova de um novo contrato de alienação, 

demonstra a ilicitude que enseja a reparação por danos imateriais. 

Denota-se que o autor ficou impedido de retirar o documento CRLV junto 

ao DETRAN/MT diante a informação de tal alienação. Ora, o autor somente 

conseguiu o documento necessário para transitar em seu veiculo após 

determinação judicial que deferiu a tutela de urgência (ID 14336521). 

Ainda, no que pertine aos atos praticados pelo DETRAN/MT não visualizo 

qualquer ilicitude passível de condenação por dano imaterial, a qual deve 

recair apenas ao banco requerido. Verifica-se que o responsável por 

informar a existência do gravame e assim requereu seus registros junto 

ao DETRAN é única e exclusiva da instituição financeira. Por tais motivos, 

assiste razão a parte autora em seu pleito por indenização por danos 

morais. Neste sentido é a jurisprudência (por analogia): AGRAVO 

INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - 

ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME - ÔNUS QUE COUBE AO 

BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso 

judicializado, conquanto o devedor tenha quitado sua parte no acordo, o 

Banco levou 1 ano 10 meses para baixar o gravame, cuja demora gerou a 

repercussão social negativa, notadamente quanto à impossibilidade de 

transferir o registro do automóvel. 2 - Seguindo os parâmetros 

estabelecidos no STJ, a duração dos efeitos danosos não teve a 

relevância necessária para que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

fixada a título de danos morais, seja majorada, à míngua de provas de que 

tinha urgência em transferir o registro no DETRAN. (Ag 156632/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (TJ-MT - AGV: 

01566328620148110000 156632/2014, Relator: DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/12/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014) (grifei e negritei) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA 

INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. A 

parte autora logrou êxito em comprovar a quitação do contrato de 

financiamento firmado com o réu Banco Sul Financeira. Ônus da prova, a 

teor do art. 373, I, do CPC, satisfeito. A demora excessiva na baixa do 

gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo enseja reparação 

por dano morais. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00, pois 

adequado à reparação pretendida. Sentença de improcedência reformada. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71007454085, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007454085 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) (grifei e negritei). 

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO. 

DEMORA INJUSTIFICADA DE PARA BAIXA DO GRAVAME. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Relatou 

o autor que a demora da ré, de cerca de quatro meses em proceder a 

baixa do gravame do veículo, quitado em 14-02-2013, lhe causou danos. 

Referiu que alienou o veículo e o comprador entrava em contato quase 

que diariamente para a solução do impasse, fazendo com que o autor 

perdesse a credibilidade perante os seus clientes. Incontroverso que a 

liberação da restrição fiduciária ocorreu somente em 04-06-2013, após 4 

meses da quitação do contrato. Demora injustificada que causou danos ao 

autor. No presente caso, cabível a aplicação da função punitiva 

dissuasória da responsabilidade civil, de molde a se coibir práticas 

semelhantes. A conduta ré se traduziu em desconsideração com a 

pessoa do consumidor, autorizando a indenização a título de dano 

extrapatrimonial. Quanto ao dano moral compensatório, também 

comprovada sua ocorrência. O autor produziu prova testemunhal 

demonstrando os danos à sua imagem, causado pela displicência da ré. O 

quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, 

se mostra adequado e dentro dos parâmetros adotados pelas Turmas 

Recursais em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004748422, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 28/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004748422 RS, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/05/2014, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/06/2014) (grifei e negritei). Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No entanto, as 

provas produzidas não exime a responsabilidade da requerida BANCO DO 

BRASIL, que não logrou êxito em tentar provar suposta negligencia de 

ARLINDO FERNANDES, ao realizar os tramites necessários para a baixa 

do gravame. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

devida correção e juros legais nos termos do dispositivo. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada BANCO DO BRASIL a pagar a titulo 

de danos morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros no importe de 

1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Declaro ainda, a 

inexistência de relação jurídica determinando a 1ª Requerida (BANCO DO 

BRASIL) a proceder com a baixa DEFINITIVA do Gravame do veículo; e à 

2ª Requerida (DETRAN/MT) a efetivação da baixa Restritiva constante no 

documento do veículo. Confirmo a tutela por sentença nos exatos termos 

proferidos (ID 14336521) E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Defiro a gratuidade da justiça a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 8 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-88.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANA FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010010-88.2016.8.11.0077. REQUERENTE: KEILIANA FREITAS 

DE SOUZA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 8 de novembro de 2018. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-22.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO PEREIRA CANDIA (REQUERIDO)

AUXILIADORA DA GUIA DINIZ ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000042-22.2017.8.11.0077. REQUERENTE: DOUGLAS SILAS 

PADUA ALVES REQUERIDO: AUXILIADORA DA GUIA DINIZ ALMEIDA, 

ERCILIO PEREIRA CANDIA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória, bem como em 

razão da revelia a ser reconhecida. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente 

preliminar, passo à análise do mérito. Antecipo o mérito. Declaro a revelia 

de ambos os reclamados. Compulsando os autos verifico que conforme 

termo de audiência de conciliação, o Reclamado ERCILIO PEREIRA CANDIA 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Depreende-se ainda, que, quanto a reclamada AUXILIADORA DA GUIA 

DINIZ ALMEIDA, foi devidamente citada, mas recusou-se a dar ciência. 

Esta não compareceu à audiência conciliatória, e tampouco apresentou 

contestação. Assim sendo, restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial, confessando, portanto, a matéria fática, salvo se 

o contrário resultar da convicção do Juiz. A contestação é a peça de 

defesa onde o réu deve concentrar todos os seus argumentos e 

alegações, respondendo a todas as questões colocadas pelo autor na 

petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não responde ao 

chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no processo ou 

apresentando de forma intempestiva. Na verdade, além de configurada a 

revelia quando o réu deixa transcorrer o prazo para contestar, não 

apresentando resposta, parcelas relevantes da doutrina e da 

jurisprudência entendem que também ocorre a revelia quando a 

contestação é apresentada depois do prazo legal. O fato de o réu ficar 
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inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. Pois bem. No caso em comento, alega o Reclamante 

que “é credor dos réus na quantia de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e 

cinqüenta reais), representada por 1 (um) Cheque de emissão dos 

Requeridos, que são titulares da Conta nº 54295-4, da Agência 8059-4, da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de 

Mato Grosso – Sicredi Noroeste-MT, situado na Rua Pouso Alegre, nº 360, 

Centro, em Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, por conta da 

transferência dos direitos (endosso) e da cartularidade, documentos 

abaixo especificado: a) Cheque n° 000478, no valor de R$ 5.350,00 (cinco 

mil, trezentos e cinqüenta reais), emitido em 09/08/2014 (conforme anexo 

II), em favor de Maria T. dos Santos, endossado ao requerente, o valor 

concernente a atualização da divida de R$ 6.554,79 (seis mil, quinhentos e 

cinqüenta e quatro reais e setenta e nove centavos) conforme anexo III”. 

Sustenta que todas as medidas legais e cabíveis para satisfazer seu 

credito não tiveram êxito, e assim requer o pagamento de R$ 8.717,87 (oito 

mil setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme 

cálculos anexos. A lei não veda o empréstimo de dinheiro entre 

particulares, mas, tão-somente, a cobrança de juros acima dos limites 

permitidos por lei. No caso presente é claríssimo que a parte se beneficiou 

com o empréstimo, assim, como a parte cobra somente a dívida, não 

vislumbro excessos: TJ-RS - Apelação Cível AC 70048468151 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 20/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE PARTICULARES. 

AGIOTAGEM. NÃO CONFIGURADA. É possível a concessão de 

empréstimo entre particulares, salvo nos casos em que ficar comprovada 

a prática de agiotagem por meio de prova robusta e incidência de juros 

abusivos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70048468151, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira 

Hanna, Julgado em 19/03/2015). Os reclamados se quedaram inertes ao 

chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito, foram juntados o titulo que 

fundamenta a ação de cobrança: CHEQUE VALOR EMISSÃO 000478 

R$5.350,00 09/08/2014 A proposição da ação de cobrança se deu no 

prazo estabelecido em lei (LC, art. 47, inc. II c/c NCPC, art. 784, inc. I e LC, 

art. 59). Nesse passo, de toda legalidade a promoção da referida Ação de 

Enriquecimento Ilícito (LC, art. 61), de natureza cambiária, máxime quando 

proposta dentro do entretempo, a contar da consumação prescricional da 

ação executiva. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE 

PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA 

DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de 

enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) O prazo para ajuizamento de ação contra 

emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia 

seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no STJ, foi 

consolidado pela 2ª seção na súmula 503. Entre os precedentes 

considerados para a edição da súmula está o REsp 926.312, de relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão. Neste caso, a 4ª turma entendeu que é 

possível ação baseada em cheque prescrito há mais de dois anos sem 

demonstrar a origem da dívida. De acordo com o colegiado, em caso de 

prescrição para a execução do cheque, o artigo 61 da lei 7.357/85 prevê, 

no prazo de dois anos a contar da prescrição, a possibilidade de 

ajuizamento de ação de enriquecimento ilícito. Expirado esse prazo, o 

artigo 62 da lei do cheque ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação 

fundada na relação causal. Em outro precedente, que é recurso repetitivo 

(REsp 1.101.412), a 2ª seção consolidou o entendimento de que o prazo 

prescricional para a ação baseada em cheque sem executividade é o de 

cinco anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC. “Qualquer 

dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força 

executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do 

respectivo vencimento”, afirmou o colegiado em sua decisão, dessa feita, 

como o processo foi autuado em 13/09/2017, deve ser considerado dentro 

do prazo. O empréstimo entre pessoas físicas não é proibido por lei, 

exceto quando há cobrança de juros abusivos, o que não é o caso. Isso 

porque o perigo do empréstimo entre particulares é que a transação pode 

ser considerada um crime de agiotagem. Por fim, concluo como legítima a 

transação entre as partes, condeno a autora a devolver os valores 

corrigidos e declaro a revelia nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte reclamada, 

com fundamento no artigo 344, do NCPC, JULGO PROCEDENTE dos 

pedidos da demanda para CONDENAR os promovidos, ao pagamento do 

valor de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais), corrigido pelo 

índice oficial INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês, multa de mora de 2% 

ao mês, calculados da data da emissão do referido título. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 8 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-68.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000069-68.2018.8.11.0077. REQUERENTE: SIRLEI MARA 

BARBOSA LOREDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ausentes questões preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes. Trata-se de reclamação promovida por 

SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO contra MUNICIPIO DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE – MT. Relata a autora que é Estatutária pelo 

Municipio requerido desde Julho de 2012, na função de Agente 

Comunitária de Saúde na Comunidade de Seringal, vinculada ao PSF 

RURAL SERINGAL III, e sempre desenvolveu sua função na “MICROAREA 

Nº 58” – que possui 243 km de extensão. Porem, que em fevereiro de 

2018 a autora foi informada que teria que atender outra Microarea, a de nº 

58. Ressalta neste aspecto a dificuldade para cumprir tais tarefas, ou 

seja, atender a área pela qual já estava responsável, e a lhe foi designada 

neste ano de 2018, pois os locais são distantes e aumentaria em 184km, 

de forma que não conseguiria cumprir sua meta, e consequentemente, 

prejudicaria seu subsídio. A reclamante informa ainda que “incluíram todas 

as famílias cadastradas na Microarea 57, no sistema que possui para 

atentar a Microarea 58”. Salientou que a remuneração é por porcentagem, 

e caso não atinja 100% dos atendimentos, seus proventos podem ficar 

abaixo do teto estabelecido para o cargo. Conclui que é impossível 

desempenhar a função cumulando a microarea que lhe fora designada 

com a Microarea 57, vez que a extensão é muito grande, fugindo de seus 

cuidados. Requer assim, seja lotada tão somente na Microarea 58. 

Ressaltou ainda, que a Microarea 57 possui servidor efetivo. Por outro 

turno o Município, mesmo devidamente citado deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, e também não apresentou contestação. Assim, 

medida que se impõe é decretar a revelia do Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade. Seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação 
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será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim sendo, restando incontroversos 

os fatos e documentos da exordial, confessando, portanto, a matéria 

fática, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. A contestação é 

a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos os seus argumentos 

e alegações, respondendo a todas as questões colocadas pelo autor na 

petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não responde ao 

chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no processo ou 

apresentando de forma intempestiva. Na verdade, além de configurada a 

revelia quando o réu deixa transcorrer o prazo para contestar, não 

apresentando resposta, parcelas relevantes da doutrina e da 

jurisprudência entendem que também ocorre a revelia quando a 

contestação é apresentada depois do prazo legal. O fato de o réu ficar 

inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. Estando devidamente comunicado o réu para 

articular defesa, e assim não proceder, será declarado revel, 

reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. 

(grifei e negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável do Reclamado, deve ser imposto os 

efeitos da revelia. PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, 

inciso I e 355, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e DETERMINO que o 

reclamado MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, proceda 

a lotação da parte autora SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO, tão somente 

na MICROAREA 57, procedendo a devida exclusão das famílias 

pertencentes à MICROAREA 58 e que foram incluídas/cadastradas no 

sistema de atendimento realizado pela parte autora . E, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte 

reclamante. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 8 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64174 Nr: 1031-87.2005.811.0102

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR MIGUEL SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FÉLIX VIEIRA, WALMIR RUBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, IVO SHIZUO SOOMA - OAB:2817/PR, NEWTON ACUNHA 

ROCHA - OAB:5489-A/MT

 Certifico que, conforme fls. 414/415 o valor de R$ 53.803,60 (cinquenta e 

três mil e oitocentos e três reais e sessenta centavos) penhorado na fl. 

311 foi desbloqueado, tudo em cumprimento a determinação judicial de fls. 

404. Na oportunidade, INTIMO os advogados das partes para, no prazo de 

10 (dez) requererem o o que de direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

EDITAL N.º 014/2018-Cverde  
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO 
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTA COMARCA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...  
 
Ante a decisão proferida no CIA 0726735-63.2018.8.11.0051, torna público o gabarito 
definitivo do Teste Seletivo realizado em 21.10.2018, a saber: 

 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta 
 1 x 21 d 
 2 b 22 b 
3 d 23 c 
4 a 24 a 
5 b 25 d 
6 c 26 d 
7 a 27 b 
8 b 28 b 
9 d 29 d 

10 d 30 b 
11 c 31 d 
12 c 32 a 
13 d 33 d 
14 d 34 d 
15 a 35 c 
16 b 36 a 
17 a 37 c 
18 c 38 b 
19 d 39 a 
20 b 40 d 

 
Considerando os critérios de desempate, constantes das alíneas do item 7.3 do Edital n.º 
010/2018/DF, a classificação dos candidatos ao certame ficou assim definida: 

 
Classificação Candidato Acertos Nota 

1º Matheus da Silva Araújo 29 72,5 
2º Vitória de Aguiar 28 70,0 
3º Cristiane Nunes Cabral 27 67,5 
4º Mariana da Silva Moura 25 62,5 
5º Raul Rodrigues Simões Filho 25 62,5 
6º Renan Vinícius Falabreti 24 60,0 
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7º Ana Julia Rodrigues Telles de Oliveira 24 60,0 
8º Adriano Rodrigues Bezerra 23 57,5 
9º Durval Thomaz dos S. Neto 22 55,0 
10º Aline Gabrielle Gomes Pereira 20 50,0 

 
Os demais candidatos que fizeram o teste foram eliminados do certame por não terem 
atingido a porcentagem mínima de acertos exigida no item 7.1 do Edital n.º 010/2018/DF.  
 
De acordo com o disposto na alínea c, do item 8.1, do Edital n.º 010/2018/DF, caberá 
recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias da divulgação do resultado definitivo 
do certame.  
 
 
Campo Verde, 08 de novembro de 2018.  
 
 
Claudiomiro Donadon Pereira  
Presidente da Comissão Organizadora 
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ESTADO E MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUINA 

 
 
 

EDITAL Nº 12/2018 
 
 
Ref.: Processo Seletivo de Conciliador 2018 da Comarca de Juína-MT. 
 
 
Pelo presente instrumento divulgo a nova classificação dos candidatos classificados no Processo 
Seletivo de Conciliador 2018, que empataram na pontuação e pelo critério de desempate por 
idade, passa a constar a seguinte classificação:   

 
 
 

Classificação Candidato Pontuação 
Final 

Questões 
Corretas 

SITUAÇÃO 

6 Marcia Diniz de Oliveira  60 30 Classificada 
7 Alisson Cordeiro da Silva  60 30 Classificado 
8 Raissa Stephanie Alves dos 

Santos 
60 30  Classificada  

 
 

Juína, 09 de novembro de 2018  
 

     
FABIO PETENGILL 
Juiz Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUÍNA 

 
  

EDITAL N.º 11/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Fabio Petengill, Juiz Diretor do Foro da Comarca de 
Juína Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,   
 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº 07/2018/DF de 17.08.2018, que deu 
conhecimento da abertura de Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado Nível Superior em Direito para a Comarca de Juina /MT; 
 
RESOLVE  
 
1º -  Tornar público  a relação DEFINITIVA dos aprovados no processo seletivo 
para estágio curricular remunerado realizado no dia 16 de setembro de 2018.    

 
1. Diogenes Cardoso  65 
2. Robson Neves de Souza   62,5 
3. Danila Rodrigues Simão  57,5 
4. Dener Weslley Pretell Rocha 55 
5. Erick Roz Bueno Castanhoso 55 
6. Bruna Thaynara Guimarães Garcia 55 
7. Joyce Souza Marim da Silva 52,5 
8. Thiago Fernandes de Paula 52,5 
9. Renan Paulo de Souza 52,5 
10. Gabrielly da Silva Batista 50 
11. Meiriane Nunes Gomes 47,5 
12. Giovana Ellen de Lima 47,5 
13. Alisson Cordeiro da Silva 45 
14. Regiane Greiciele Rosa de Souza 45 
15. Isabella Crystina G. da Silva 45 
16. Erike Darikel R. Silva 45 
17. Emilly Araújo Gonçalves 40 
18. Thainara Fernanda S. de Almeida 40 
19. Barbara Nogueira B. Machado 40 
20. Maria Loiza Pereira Nunes 40 
21. Marcio Junior Tenório dos Santos 40 
22. Adriana Kelly Bazzi da Silva 40 
23. Josué Martins da Silva 40 
24. Eduardo Martins Jacinto 37,5 
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25. Keli Cristina Rosa de S. da Silva 37,5 
26. Carina Pereira de Carvalho 37,5 
27. Joselaine Maria Sena Pires 37,5 
28. Amanda Bassani 37,5 
29. Andrieli Cardoso Marques 35 
30. Elvis Casquet Ribeiro 35 
31. Kayto Cesconeto Gava 35 
32. Poliana Nogueira da Silva 35 
33. Amanda Duarte Guimarães 35 
34. Marcella Venâncio dos Santos 35 
35. Manoela Sousa dos Santos 32,5 
36. Daniele Rodrigues Cardoso 32,5 
37. Andreia Rodrigues de Carvalho 32,5 
38. Laís Mateus Vieira 27,5 

 

E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital.  

 

Juína, 09 de Novembro de 2018.    

 

FABIO PETENGILL 
Juiz Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR NA 
FORMA DE CADASTRO DE RESERVA DO FÓRUM DA COMARCA SÃO JOSÉ 
DOS QUATRO MARCOS-MT.  

ANEXO - EDITAL N.º 020/2018/CA 

I – GABARITO DEFINITIVO: 
 

 
CANDIDATOS APROVADOS (por classificação) 

Legenda: CL= Classificação  PF= Pontuação Final 

Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT 

CL INSCRIÇÃO NOME PF 

01 002 GUILHERME HENRIQUE MORAES 9,2 

QUESTÃO ALTERNATIVA QUESTÃO ALTERNATIVA 
01 A 26 A 
02 D 27 E 
03 B 28 C 
04 C 29 B 
05 E 30 B 
06 A 31 A 
07 C 32 C 
08 E 33 C 
09 C 34 B 
10 C 35 C 
11 C 36 D 
12 D 37 B 
13 A 38 E 
14 E 39 D 
15 B 40 A 
16 ANULADA 41 A 
17 E 42 B 
18 ANULADA 43 D 
19 D 44 C 
20 B 45 B 
21 C 46 A 
22 E 47 D 
23 A 48 B 
24 D 49 E 
25 D 50 C 
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02 019 CAMILA DE OLIVEIRA CLEMENTINO 8,6 

03 031 NAYARA RINALDI BENTO 8,0 

04 013 GLEICE LARISSA SILVA DOS SANTOS 8,0 

05 018 EDLAINE SOARES DOS SANTOS 7,6 

06 027 FÁBIO DE JESUS QUINTILIANO 6,8 

07 033 LAIRE KATIHELLE DE PAULA FERREIRA 6,8 

08 012 MATHEUS TEODORO SANTANA  6,6 

09 023 CLINTON FERREIRA DA SILVA 6,2 

10 021 THATIELLY SILVA SCHIAVINATO 6,2 

11 003 ANA CLARA MOREIRA DE BERTOLI 6,2 

12 014 VICTOR AUGUSTO DA CRUZ DE OLIVEIRA 6,0 

13 015 BRUNNA RIOS 5,8 

14 009 JAKELINE DE ARAÚJO LEMES 5,6 

15 005 WELVES LAET OLIVEIRA FILHO  5,6 

16 004 NELMA MARTA DA SILVEIRA 5,2 

17 001 LUCIMAR MORILHO SILVEIRA 5,2 

18 022 ANDRESSA FRANCO ALVES 5,0 

19 006 ANTONIO MARCOS C. DE MIRANDA NETO 5,0 

 
LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 
 
 
DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, 
LEILOEIROS RURAIS E CADASTRO DE ARREMATANTE NA COMARCA DE 
CAMPINÁPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA M.M. Juiz de 
Direito – Diretor do Fórum desta Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, etc.. 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça e 
com observância, ainda, ao disposto nos Provimentos nº 25/2011 e 24/2012 do Conselho da 
Magistratura e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de Mato Grosso (artigos 1087 e seguintes);  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas procedimentais para realização dos 
leilões judiciais na Comarca de Campinápolis-MT, na modalidade eletrônica, presencial e 
simultânea, bem como alienação particular, a abertura das inscrições para o credenciamento 
dos Leiloeiros (Oficiais e Rurais) Públicos e o Cadastramento de Arrematantes, o qual será 
regido de acordo com as instruções deste Edital. 
 
1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
1.1 Ao credenciamento para Leiloeiros (oficial e rural) Públicos aplicam-se as regras deste 
Edital, da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, da Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (artigos 1087 e 
seguintes), com suas atualizações e alterações.  
1.2 O presente Edital e as legislações acima mencionadas serão disponibilizados no portal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, 
no Diário da Justiça Eletrônico.  
1.3 São partes integrantes deste Edital: ANEXO 01 – Requerimento/Termo de 
Credenciamento e Compromisso do Leiloeiro e ANEXO 02 – Requerimento De 
Cadastramento de Arrematante. 
1.4 Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados via 
protocolo ao Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca de Campinápolis-MT e as informações 
adicionais pelos telefones 66 3437-1726/1729, de segunda a sexta-feira (dias úteis) das 12 às 
19 horas (MT). 
 
2. DAS INSCRIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 
2.1 A inscrição do interessado implicará o conhecimento integral destas disposições tais 
como se acham definidas neste Edital, nas normas legais pertinentes, em eventuais 
aditamentos e instruções específicas para realização do credenciamento, com suas 
posteriores atualizações e alterações, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.2 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através de requerimento do interessado 
acompanhado da documentação exigida neste Edital, dirigido ao Juiz (a) Diretor (a) do Foro 
da Comarca de Campinápolis via Central de Protocolo da Comarca, End.: Av. Benone José 
Lourenço, n. 2160, Setor União, Campinápolis-MT, CEP 78630-000.  
2.3 As inscrições para Leiloeiros (oficiais e rurais) Públicos deverão ser feitas entre às 
12h00 e 19h00 no período de 08/11/2018 a 30/11/2018. 
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2.4 Caberá ao Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca de Campinápolis-MT a análise do 
cumprimento das disposições deste edital e normativas relacionadas, em especial dos 
requisitos tecnológicos mencionados na Resolução nº 236 de 13 de julho de 2016 do 
Conselho Nacional de Justiça e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de Mato Grosso. 
2.4.1 Somente serão considerados credenciados para a realização da alienação judicial no 
Foro de Campinápolis os leiloeiros públicos, após a análise e deferimento pelo Juiz (a) 
Diretor (a) do Foro da Comarca de Campinápolis-MT. 
2.5 A relação atualizada dos leiloeiros públicos credenciados será disponibilizada no portal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, 
no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
3. DOS IMPEDIMENTOS 
Não poderá participar do credenciamento o leiloeiro que se enquadrar em qualquer das 
seguintes situações: 
a) Seja servidor, terceirizado ou estagiário do Poder Judiciários do Estado de Mato Grosso.  
b) Esteja com o direito de licitar ou contratar suspenso, ou que tenha sido declarado 
inidôneo pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
c) Esteja com a inscrição de leiloeiro suspensa na JUCEMAT ou FAMATO. 
d) Seja cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o 
Poder Judiciário de Mato Grosso. 
e) Não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade técnica, jurídica ou regularidade 
fiscal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1 São requisitos para o credenciamento: 
a) Conforme a Resolução nº 236 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça 
constitui requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos o exercício 
profissional por pelo menos 03 (três) anos (art. 880, § 3º do CPC); 
b) Estar registrado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso–JUCEMAT 
(leiloeiro oficial) nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 21.981/1932 e Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO (leiloeiro rural) nos termos 
do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961; 
c) Ser inscrito junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas ao 
INSS; 
d) Não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra 
o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
4.2 O Pedido de Credenciamento deverá ser feito conforme modelo constante do ANEXO 
01 e deve obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos: 
a) Cópia da cédula de identidade; 
b) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
c) Certidão do registro e de regularidade do leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado de 
Mato Grosso – JUCEMAT (leiloeiro oficial) e/ou Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Mato Grosso – FAMATO (leiloeiro rural); 
d) Curriculum para comprovação de sua atuação como leiloeiro público (oficial ou rural) 
por pelo menos 03 (três) anos; 
e) Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), fornecida 
exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
f) Certificado de Regularidade (CRF) do FGTS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, se empresa ou equiparado à empresa; 
g) Certidão emitida pelo cartório do domicílio do leiloeiro referente a protesto de títulos; 
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h) Certidões Negativas da Justiça Estadual e Federal do foro Cível e Criminal, 
correspondente a circunscrição deste Estado; 
i) Declaração de que dispõe de propriedade, ou por contrato de locação com vigência 
durante o período de validade do cadastramento, de imóvel destinado à guarda e à 
conservação dos bens removidos, com informações sobre a área e endereço atualizado 
completo (logradouro, número, bairro, município e código de endereçamento postal), no 
qual deverá ser mantido atendimento ao público; 
j) Declaração de que possui sistema informatizado para controle dos bens removidos, com 
fotos e especificações, para consulta on-line pelo Tribunal, assim como de que dispõe de 
equipamentos de gravação ou filmagem do ato público de venda judicial dos bens ou 
contrato com terceiros que possuam tais equipamentos; 
k) Declaração de que possui condições para ampla divulgação da alienação judicial, com a 
utilização dos meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de 
grande circulação, rede mundial de computadores e material de divulgação impresso;  
l) Declaração de que possui infraestrutura para a realização de leilões judiciais eletrônicos, 
bem como de que adota medidas reconhecidas pelas melhores práticas do mercado de 
tecnologia da informação para garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade 
e a segurança das informações de seus sistemas informatizados, submetida à homologação 
pelo Tribunal respectivo;  
m) Declaração de que não integra sociedade de qualquer espécie ou denominação, em 
especial com outro leiloeiro, nos termos do Decreto 21.981/1932 e da Instrução 
Normativa 17/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração. 
n) Declaração de não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de 
Juiz que integra o Poder Judiciário de Mato Grosso; 
o) Termo de credenciamento e Compromisso de Leiloeiro (anexo) assinado, mediante o qual 
o leiloeiro público assumirá perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, sem prejuízo das 
demais obrigações estabelecidas no Novo Código de Processo Civil e legislação pertinente 
em lei, as seguintes responsabilidades (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça): 
I- remoção dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados, em poder do executado ou de 
terceiro, para depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a conservação dos 
referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação pelo juízo 
competente, independentemente da realização pelo leiloeiro público depositário do leilão do 
referido bem; 
II- divulgação do edital dos leilões de forma ampla ao público em geral, por meio de 
material impresso, mala direta, publicações em jornais e na rede mundial de computadores, 
inclusive com imagens reais dos bens nesse canal de comunicação, para melhor aferição de 
suas características e de seu estado de conservação;  
III- encaminhamento para a Central de Administração do Fórum o material (cópia ou 
original) da divulgação com antecedência de 07 dias da hasta pública;  
IV- verificar pessoalmente as condições físicas dos bens a serem levados a leilão; 
V- exposição dos bens sob sua guarda, mantendo atendimento ao público em imóvel 
destinado aos bens removidos no horário ininterrupto das 8h às 18h, nos dias úteis, ou por 
meio de serviço de agendamento de visitas; 
VI- responder ou justificar sua impossibilidade, de imediato, a todas as indagações 
formuladas pelo juízo da execução;  
VII- comparecer ao local de realização da hasta pública, com antecedência de 05 dias, para 
planejamento das atividades junto à Coordenadoria Administrativa do Fórum;  
VIII- comprovar, documentalmente, as despesas decorrentes de remoção, guarda e 
conservação dos bens; 
IX- excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o juízo da execução; 
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X- comunicar, imediatamente, ao juízo da execução, qualquer dano, avaria ou deterioração 
do bem removido; 
XI- comparecer ou nomear preposto igualmente credenciado para participar de reuniões 
convocadas pelos órgãos judiciais onde atua ou perante o Tribunal de Justiça; 
XII- manter seus dados cadastrais atualizados; 
XIII- criar e manter, na rede mundial de computadores, endereço eletrônico e ambiente web 
para viabilizar a realização de alienação judicial eletrônica e divulgar as imagens dos bens 
ofertados, caso queira atuar em leilão eletrônico; 
XIV- designar funcionário da empresa do leiloeiro para acompanhar a visita aos lotes de 
veículo, que por ventura encontrem-se depositados no pátio do Fórum, bem como para a 
entrega dos veículos alienados; 
XV- prestar contas, no prazo de 2 (dois) dias após cada leilão, bem como apresentar os 
respectivos comprovantes de depósitos judiciais. 
4.3 Não estando previsto o prazo de validade nas certidões e declarações apresentadas, 
considerar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 
4.4 As certidões e declarações apresentadas deverão ser atualizadas por ocasião de cada 
leilão, com antecedência de 15 (quinze) dias, exceto no primeiro leilão de 2018, 
considerando a proximidade desse credenciamento. 
 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
5.1 Será considerado inabilitado o interessado que deixar de apresentar a documentação 
solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou inobservância de qualquer exigência 
contida neste Edital. 
5.2 O habilitante ao credenciamento será intimado da decisão proferida no seu processo de 
requerimento por meio do e-mail informado; 
5.3 A relação dos leiloeiros credenciados será publicada no DJE, após o transcurso do prazo 
para recurso. 
5.4 Serão credenciados os Leiloeiros (oficiais e rurais) que atenderem as exigências e 
necessidades elencadas neste Edital, os quais comporão o rol dos leiloeiros habilitados para 
atuação nos leilões do Fórum da Comarca de Campinápolis. 
6. DO RECURSO 
6.1 O habilitante que tiver seu pedido indeferido poderá recorrer da decisão no prazo de 03 
(três) dias úteis, a contar da publicação do edital de resultado final via imprensa oficial 
(DJE-TJ/MT); 
6.2 O recurso será decidido pelo (a) Juiz (a) Diretor (a) do Foro da Comarca de 
Campinápolis. 
 
7. DA TEMPORADA DE LEILÕES 
7.1 Serão realizados leilões ordinários anuais na Comarca de Campinápolis, sem prejuízo da 
designação de datas extras, se necessário, para as quais serão sorteados novos leiloeiros. 
7.2 As datas dos leilões e os leiloeiros sorteados para sua realização serão divulgados por 
meio de Portaria. 
7.3 Não poderão participar da temporada anual os leiloeiros cônjuges e/ou filhos do 
leiloeiro. 
7.4 Os bens apreendidos nos processos criminais não serão removidos e permanecerão no 
local determinado pelo juiz dos autos. 
7.5 É vedada, por questões éticas profissional, a participação de uma mesma pessoa como 
leiloeiro e advogado em uma mesma demanda judicial na temporada anual de leilões. 
8. DO SORTEIO PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO 
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8.1 Até que o Tribunal de Justiça desenvolva ferramenta eletrônica para o sorteio dos 
leiloeiros públicos, como prevê o artigo 9º da Resolução 236/CNJ, o sorteio será manual, de 
forma alternada.  
8.2 As designações diretas ou por sorteio serão feitas de modo equitativo, observadas a 
impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e a participação em certames 
anteriores. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 
9.1 As obrigações do leiloeiro são as constantes deste Edital e seus anexos, além das 
previstas na Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, na Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (artigos 1087 e 
seguintes), no código de processo civil, no que for aplicável, dentre as quais: 
9.2 Realizar os leilões de acordo com expressa determinação do Juiz (a) Diretor (a) do 
Fórum da Comarca de Campinápolis-MT, em datas aprazadas, divulgando-se os respectivos 
editais com antecedência. 
9.3 O leiloeiro deverá comunicar ao juízo, com antecedência, a impossibilidade de promover 
a alienação judicial por meio eletrônico, a fim de que a autoridade possa designar, se for o 
caso, servidor para a realização do leilão. 
9.4 Na hipótese do item anterior, remanescerá ao leiloeiro a obrigação de disponibilizar 
equipe e estrutura de apoio para realização da modalidade eletrônica do leilão, sob pena de 
descredenciamento sumário. 
9.4.1 A ausência do leiloeiro oficial dever ser justificada documentalmente no prazo 
máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias após a realização do leilão, sob pena de 
descredenciamento, cabendo ao juiz da execução ou diretor do Foro, conforme o caso, por 
decisão fundamentada, aceitar ou não a justificativa. 
9.5 Manter, enquanto credenciado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do credenciamento. 
9.6 Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do leilão tanto presencial 
como eletrônico. 
 
10. DO CADASTRO DE ARREMATANTE 
10.1 A pessoa interessada em se credenciar como arrematante deverá apresentar o Termo de 
cadastro de arrematante com protocolo à Diretoria Fórum, sem prejuízo das demais 
obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, sendo arrematante durante 
o ano, participando das praças e leilões e fornecendo todos os seus dados pessoais. 
10.2 O cadastro prévio e regularidade do CPF/CNPJ perante a Receita Federal e INSS são 
requisitos necessários para o comprador/arrematante requerer o parcelamento do valor do 
bem adquirido, de forma antecipada, junto ao juiz do processo que será levado à praça ou 
leilão. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros credenciados perante 
o órgão judiciário, conforme norma local e legal e deverão atender aos requisitos da ampla 
publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na 
legislação sobre certificação digital. 
11.2 O leilão poderá ser realizado de forma presencial, eletrônica ou simultânea (eletrônica e 
presencial). 
11.3 Os leilões presenciais poderão ser realizados no auditório do Fórum de Campinápolis 
ou em outro lugar na Comarca que garanta as condições estruturais (prediais, acomodações e 
tecnológicas) para o evento. 
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11.4 A realização dos Leilões presencial e/ou eletrônico deverá obedecer às exigências 
normatizadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de Mato Grosso. 
11.5 As alienações particulares poderão ser realizadas por corretor ou leiloeiro público, 
conforme valor mínimo fixado pelo juiz.  
11.6 A habilitação realizada nos termos deste Edital terá validade por prazo indeterminado, 
salvo deliberação posterior. 
11.7 O Poder Judiciário de Mato Grosso poderá, a qualquer tempo, verificar as informações 
prestadas pelos interessados relativamente às condições do local de realização do leilão e 
infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos, bem como das demais condições e 
exigências contidas neste Edital. 
11.8 O descredenciamento ocorrerá, a qualquer tempo, por iniciativa do leiloeiro e pela 
constatação do não atendimento dos requisitos especificados no presente Edital, sem que ao 
descredenciado caiba qualquer indenização. 
11.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro da Comarca de Campinápolis-
MT. 
 
 
Campinápolis/MT, 05 de novembro de 2018. 
 
 
Ítalo Osvaldo Alves da Silva 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO E COMPROMISSO DE LEILOEIRO 
 
Excelentíssimo Juiz Diretor do Fórum, 
 
Eu, ________________________________________________________________ 
,brasileiro, __________ (estado civil), leiloeiro_____________________ (rural ou oficial), 
residente à Rua/Av. _______________________________, nº _____, Bairro 
____________,________________ (cidade), telefone fixo de contato nº __________, 
Celular nº_________________, e-mail: ____________________________, venho à 
presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 8º do Provimento nº 25/2011- CM e art. 
6º do Provimento 24/2012-CM, requerer o meu credenciamento para atuar como leiloeiro 
_____________________________ (oficial e/ou rural), nas alienações de bens penhorados 
ou apreendidos, por meio de leilão público judicial, nos processos propostos perante esse 
Fórum, assumindo, na eventualidade de ser indicado como leiloeiro, determinado pelo artigo 
5º do Provimento nº 25/2011-CM e Provimento 24/2012-CM, sem prejuízo das demais 
obrigações estabelecidas no Código de Processo Civil e legislação pertinente, as seguintes: 
I – Proceder à publicação dos editais de leilão, às minhas custas; 
II- Proceder à divulgação dos leilões em jornais, rádio, televisão e internet, às minhas custas; 
III – atuar como leiloeiro; 
IV – prestar contas após cada leilão. 
Os encargos assumidos neste Termo serão realizados sem qualquer ônus para o Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
Anexo ao presente, cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial perante a Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 21.981/1932 
(ou leiloeiro rural perante a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso 
– FAMATO, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961); o curriculum vitae 
discriminativo da minha atuação como leiloeiro oficial; cópia autenticada dos documentos 
que comprovam a minha a inscrição junto à Previdência Social e respectiva CND; 
declaração, com firma reconhecida, afirmando não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente 
até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de magistrados do Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso. 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 
Campinápolis, ___/___/2018. 
__________________________________________ 
Leiloeiro _____ (Oficial ou Rural) 
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ANEXO II 

 
TERMO DE CADASTRO DE ARREMATANTE 

 
Excelentíssimo Juiz Diretor do Fórum, 
 
 
Eu, _______________________________________________________________, 
brasileiro, ____________(estado civil),________________ (profissão), portador do RG nº 
__________________________, do CPF nº________________________, residente á 
Rua/Av. __________________________, nº __________, Bairro___________________ 
Cidade________________________, telefone fixo de contato nº _________________, 
Celular nº___________________, e-mail: ______________________________, venho à 
presença de Vossa Excelência, com fulcro no Provimento nº 25/2011-CM e Provimento nº 
24/2012-CM, requerer o meu CADASTRO para participar como ARREMATANTE, nas 
alienações de bens penhorados ou apreendidos, por meio de leilão público judicial, nos 
processos propostos perante esse Fórum, anexando os seguintes documentos: I – cópia 
autenticada dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço); II – 
declaração, com firma reconhecida, afirmando não ser juiz, membro do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, Gestor Judicial, Analista, Auxiliar Técnico, oficial de justiça, 
Auxiliar administrativo do Fórum de Campinápolis, não ser cônjuge, companheiro (a) ou 
parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de magistrados do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso; III – Certidão negativa de débito da justiça federal e 
da justiça estadual e de regularidade do CPF/CNPJ (obrigatório apenas quando for comprar 
em parcelas). 
 
Nestes termos 
Pede Deferimento. 
 
Campinápolis – MT, ___/___/2018. 
 
__________________________________________ 
Arrematante 
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